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Sammanfattning 
Studiens syfte är undersöka hur beskrivningar av estetiska lärprocesser i förskolan ser ut och kan 
förstås utifrån de kontexter som förskolepedagoger som publicerar beskrivningarna på sociala medier-
plattformen Instagram berörs av, samt utifrån sammanhang som rör beskrivningar av estetiska 
lärprocesser. Teoretiska perspektiv på estetikens roll i förskolan, pedagogers närvaro på sociala medier 
och den faktiska verksamheten som pedagoger erbjuder barnen i förskolan är ämnen som blir belysta 
genom studien.  
 
Genom en netnografisk forskningsansats har pedagogers beskrivningar, i form av 59 flödesinlägg på 
Instagram, av förskolesammanhang där estetiska uttrycksformer ingår sorterats och kategoriserats. 
Därtill har 10 intervjuer med pedagoger som är verksamma både i förskolan och på Instagram 
genomförts. Resultatet visar att när barns möte med estetiska uttrycksformer i förskolan beskrivs på 
Instagram får barnens möte med material kopplade till bild och form stort utrymme. Analysen visar 
också att pedagogernas syfte med nätnärvaron påverkar såväl innehåll som uttryck i beskrivningarna.  
 
Instagram kan utgöra en möjlighet för pedagoger att synliggöra och möta olika beskrivningar av estetik i 
förskolans verksamhet. Denna möjlighet kan innefatta praktiska pedagogiska lösningar eller 
förhållningssätt till barns möte med estetiska uttrycksformer. Instagram kan också fungera som en 
kommunikationskanal för att beskriva en verksamhet för dem som är personligt berörda av den. 
Sammantaget visar pedagogers beskrivningar av estetik i förskolan att förhållandet mellan begreppet 
estetiska lärprocesser och förskolans verksamhet är komplicerat. Estetikens roll i barns lärande, 
pedagogers roll i barns möte med estetiska uttryck och barns perspektiv i estetiskt utforskande är teman 
som är relevanta att fortsätta diskutera i förhållande till ämnet.  
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gett mig möjlighet att utvecklas från arbetets början till skrivandets slut.   

Jag vill också uppmärksamma pedagogkollegorna på Instagram. Så mycket klokskap och 

generositet det finns bland er. Tack alla som på olika sätt bidragit till detta arbete. 

Möjligheten att fördjupa mig i ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat är en ynnest.  

Tack! 
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1. Inledning 

Estetiken har varit en del av den svenska förskolans verksamhet lika länge som förskolan 

har funnits i någon form (Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö & Magnusson 2018; 

Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt 2015). Genom 

åren har estetiken benämnts på olika sätt, haft olika roller och getts varierat utrymme 

(Dahlbeck & Persson 2010; Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö & Magnusson 2018). I 

gällande läroplan (Lpfö 18 2018) kan estetiska uttrycksformer, så som bild, musik, drama 

och dans, vara både mål och medel för aktiviteter. Exempelvis kan en sång användas som 

medel för att synliggöra hur vi räknar till tio. I arbete med att skapa musik kan syftet vara 

att ge barn erfarenhet av samarbete. Olika instrument kan presenteras för att barn ska lära 

sig mer om vilka olika sätt musik kan låta på. Barn kan också få utforska hur de kan 

variera rytmer, takt eller styrka när de använder trummor. I alla dessa exempel är musik 

en del i lärandet, de är alltså exempel på estetiska lärprocesser.   

Det finns nationella riktlinjer för hur förskolans verksamhet ska bedrivas och hur 

utbildningen till förskollärare ska utformas. Riktlinjerna ger dock stort utrymme för 

variation mellan verksamheter och möjligheten till utbyte mellan verksamheter kan 

begränsas av geografi. Möten mellan förskollärare och andra pedagoger som arbetar i 

förskolan sker dock digitalt (Skolverket 2016; Lantz-Andersson, Lundin & Selwyn 

2018). Studier av pedagogers aktiviteter på sociala medier visar att digitala möten med 

kollegor bidrar till kompetensutveckling och att stöttning genom relationerna som skapas 

är av värde för pedagogerna (Carpenter, Morrison, Craft, & Lee 2020; Lantz-Andersson, 

Lundin & Selwyn 2018). Eftersom estetiska lärprocesser är en del av förskolans 

verksamhet samtidigt som pedagogers kompetens inom de olika uttrycksformerna kan 

variera (Lindqvist 2019; Ward 2013), förmodas mötena som sker via sociala medier vara 

av betydelse även inom detta område.   

Vad som beskrivs, när och hur det beskrivs och vem som formulerar beskrivningen 

varierar som bekant beroende på i vilket sammanhang det sker och vad det har föregåtts 

av. Denna studie intresserar sig för hur förskolans pedagoger som använder sociala 

medier beskriver estetiska lärprocesser. Plattformen Instagram får här utgöra exempel på 

ett sammanhang där pedagoger beskriver sin verksamhet och genom dessa beskrivningar 

möter varandras verksamheter. I dessa möten synliggörs likheter och olikheter. Kollegial 

samhörighet och distansering kan skapas genom de beskrivningar som förskollärare delar 
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med sig av. Även om beskrivningar som delas är utvalda och kanske begränsade 

ögonblicksbilder är beskrivningarna pedagogernas. Vad vuxna i förskolan väljer att dela 

med sig av och hur det görs kan säga en del om vilken roll estetiska lärprocesser har, det 

vill säga på vilket sätt barn möter estetik i förskolan idag. Det är också möjligt att det som 

presenteras i det sociala sammanhanget på Instagram formar vad som erbjuds i 

verksamheterna. I denna studie används en netnografisk forskningsansats för att göra en 

analys av beskrivningar av estetiska lärprocesser och de sammanhang som de görs i på 

Instagram. Genom studien finns även en förhoppning om att uppmärksamma betydelsen 

av pedagogers engagemang och kollegiala sammanhang, samtidigt som estetikens 

potential och användning i förskolan problematiseras. 

Det finns förvisso en mängd studier som behandlar lärares användning av sociala medier, 

men det finns i nuläget få studier som specifikt behandlar förskollärares eller 

förskolepedagoger användning av sociala medier (Lantz-Andersson, Lundin & Selwyn 

2018). Instagram är idag den plattform som används näst mest bland sociala medier 

(Internetstiftelsen 2020), varför det är relevant att studera användningen av denna. 

Studien kan därmed bidra både till kunskap om pedagogers användning av sociala medier 

och metoder inom det netnografiska fältet, liksom till ytterligare perspektiv inom fältet 

estetiska lärprocesser i förskolan, där pedagogernas syn på ämnet kan bidra med nya 

perspektiv.  

1.1. En netnografisk studie 

Studien som presenteras i uppsatsen är kvalitativ. Trots att det finns inslag av kvantitativa 

data så innebär studiens huvudfrågor metoder och material som är förknippade med 

kvalitativ forskning.  Den netnografiska ansatsen som valts innebär naturalistiska metoder 

för insamling av data och analys eftersom det, liksom inom etnografin, handlar om att 

undersöka naturligt förekommande beteenden i ett socialt och kulturellt sammanhang 

(Kozinets 2011). Förskolepedagogerna i nätgemenskapen på Instagram skapar en 

onlinekultur kring det gemensamma ämnet förskola, i vilket estetiska lärprocesser ingår. 

I sammanhanget görs beskrivningar i form av bild, video, text och symboler. Genom att 

observera och interagera med pedagogerna i nätgemenskapen deltar jag i 

nätgemenskapen. Interaktionerna innefattar inlägg, kommentarer och dialoger i form av 

textbaserade intervjuer kring det som sker. Eftersom materialet i studien innefattar flera 

olika kommunikationsformer, exempelvis bild i kombination med text, kan det beskrivas 
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som multimodalt (Kress & Selander 2012; Berg 2018) eller språk uppbyggts av 

teckenkombinationer (Hansson, Karlsson & Nordström 2006).  

Det netnografiska fältet förklaras ytterligare under rubriken teoretiskt fält. Vidare 

kommer tidigare forskning om hur nätgemenskaper används av pedagoger för att lyfta 

ämnen som berör deras profession att presenteras. Vad ansatsen innebär tydliggörs också 

i metodkapitlet.  

1.2. Estetik och skapande i förskolans verksamhet 

Hur förskoleverksamheter bedrivs styrs av läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018) och 

Skollagen (SFS 2010:800). Skolverket ger också ut allmänna råd (SKOLFS 2017:6) med 

rekommendationer för hur utbildningen ska utformas. Utbildningen av förskollärare styrs 

till stor del av Högskoleförordningen (SFS 1993:100). Utifrån målen i läroplanen ska 

förskollärarna organisera verksamheten så att barnen stimuleras och utmanas i både 

planerade och spontana situationer (Skolverket 2020). Barns perspektiv ska tas tillvara i 

utformningen av undervisningen (Sheridan och Williams 2018). Utöver förskollärarens 

och arbetslagets ansvar, har såväl huvudman som rektorn ansvar för att förskolans 

utbildning utvecklas och håller hög kvalitet (Lpfö 18 2018).  

Kunskap om estetiska lärprocesser ingår i målen för Förskollärarexamen 

(Högskoleförordningen, SFS 1993:100). I Läroplan för förskolan (Lpfö 18 2018) används 

inte begreppet estetiska lärprocesser. Under rubriken Kommunikation och skapande 

beskrivs däremot barnens skapande som både innehåll och metod, vilket innefattar olika 

estetiska uttrycksformer och syften. Barnen ska få ägna sig åt eget skapande samt möta 

en variation av uttrycksformer, material och tekniker. Skapandet beskrivs som ett sätt att 

förhålla sig till omvärlden. Kulturarv och ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik är 

ytterligare delar av vad som beskrivs som förskolans uppdrag. Att barnen ska få 

erfarenhet av sig själva som skapande individer genom en variation av arbetssätt och 

innehåll utifrån egna idéer beskrivs ytterligare i andra delar av styrdokumentet. Förskolan 

beskrivs som en arena för omsorg, utveckling och lärande. Det innebär att de som arbetar 

där reflekterar kring vilka arbetssätt som används och vilka grunder dessa vilar på.   

”Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling 

utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och 

estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om 
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barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Olika 

aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion.” 

(Lpfö 18 2018, s. 10) 

Att arbeta utifrån teman förespråkas och att arbetet utgår ifrån barnens intressen och att 

lek är en given del av utbildningen understryks (ibid).  

Verksamheten i förskolan ska enligt Skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen (Lpfö 18 

2018) bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vetenskap ska tolkas i 

förhållande till den egna verksamheten och undervisningen eller verksamheten ska 

systematiskt problematiseras och prövas (Skolverket 2021). Dokumentationen av det 

systematiska kvalitetsarbetet kan fungera som underlag för den beprövade erfarenheten 

samt för att sprida denna vidare (ibid). Då estetiska uttrycksformer samt skapande ingår 

i förskolans uppdrag förväntas det alltså att även dessa delar av verksamheten vilar på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Pedagoger som är verksamma i förskolan 

bör därmed föra diskussioner om estetik i förhållande till barns lärande. Under rubriken 

teoretiskt fält kommer ytterligare perspektiv på estetik och barns lärande att beskrivas. 

1.3. Introduktion till teoretiska perspektiv 

Vygotskij är en återkommande referens i svensk pedagogik och förskolans värld (se bland 

annat Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014; Bendroth Karlsson, Karlsson 

Häikiö & Magnusson 2018; Åberg & Lenz Taguchi 2018). Vygotskij ses som en 

grundgestalt i det sociokulturella perspektivet, i vilket människan ses som en kulturell, 

historisk, social och biologisk varelse (Säljö 2015). Det sociokulturella perspektivets syn 

på hur kommunikation och mediering sker i samspel med den värld vi är en del av, liksom 

att vi genom språket medierar världen för varandra är en ofrånkomlig del av den teoretiska 

grund som denna uppsats utgår ifrån.  Mediering innebär att vi använder olika redskap, 

varav språket är ett, för att utföra handlingar i världen. Vi förstår, beskriver och 

kommunicerar om världen genom språket (ibid).  

Inom den svenska förskolan finns det dock olika teoretiska inriktningar (Eidevald 2013) 

som bland annat refererar till delar av Vygotskijs teorier. Spänningsfältet mellan 

utvecklingspedagogiken, postmodernt perspektiv och nymaterialism är därför av intresse 

för denna studie, då de teoretiska perspektiven kan speglas i beskrivningar av estetiska 

lärprocesser. Forskare från utvecklingspedagogiken beskriver det sociokulturella 
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perspektivet som en grund för deras teorier (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

2014). När estetik lyfts i pedagogiska sammanhang finns Vygotskij med som en referens 

även inom postmodernism och nymaterialism (Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö & 

Magnusson 2018). Enligt Vygotskij (1995) är kreativitet och fantasi kopplat till 

verkligheten på så sätt att de båda är beroende av erfarenheter. Kreativitet och fantasi kan 

användas som argument för estetiska aktiviteter i förskolan. 

De senare nämnda perspektiven, postmodernism och nymaterialism, brukar räknas som 

socialkonstruktionistiska perspektiv (Magnusson 2017). I dessa perspektiv betonas 

kollektivets betydelse och estetiska lärprocesser beskrivs som förgrenade rhizom 

(Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö & Magnusson 2018). Synen på kollektivet och 

beskrivningen av estetiska lärprocesser samt det demokratiska förhållningssätt som är 

förenat med postmodernism och nymaterialism återspeglas i den utgångspunkt som jag 

har med mig in i arbetet med denna studie. På fältet mellan dessa perspektiv och 

utvecklingspedagogiken finns ingen tydlig gräns. Utvecklingspedagogiken har dessutom 

en stark ställning inom förskolan. Därför kommer också utvecklingspedagogiken att 

behandlas i uppsatsen.  

De skilda perspektiven är relevanta att ta i beaktande i förhållande till de 

ställningstaganden som förskolepedagoger gör genom sina beskrivningar av och 

resonemang om estetiska lärprocesser och hur dessa kan förstås utifrån den kontext som 

de ingår i. Det är också svårt att diskutera beskrivningarna utan att ta hänsyn till vad 

Instagram som plattform gör med pedagogernas agerande. Den netnografiska ansatsen 

innebär att hänsyn tas till det sammanhang som en kultur skapas i. Detta anknyter till vad 

Kozinets (2011) beskriver som cyberkultur respektive onlinekultur, där den första handlar 

om de särskilda uttryck som skapas av sammanhanget och den senare om den kultur som 

skapas i gemenskapen. Jag menar att dessa påverkar varandra, vilket innebär att det finns 

en nymaterialistisk ton i forskningsansatsen. På vilket sätt formatet Instagram skapar en 

viss form av uttryck och kommunikation och därmed påverkar vilka beskrivningar av 

estetiska lärprocesser som görs är därför en del av vad som berörs i denna studie. 

Förskolans teoretiska perspektiv och förhållandet mellan dem beskrivs utförligare i 

kapitlet teoretiskt fält. 
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1.4. Begreppsförklaringar 

Nedan definieras begreppen estetiska lärprocesser, förskolepedagoger och Instagram för 

att tydliggöra hur de kommer att användas i studien. 

 Estetiska lärprocesser 

Ordet estetik har sitt ursprung i grekiskans ord för bildning, ”det sinnliga” eller ”det 

förnimbara” (Nationalencyklopedin 2019). Termen kan kopplas till bland annat filosofi 

och konst. Den kan användas i en rad olika sammanhang, däribland beteckna en stil inom 

en konstform, beskriva något som upplevs som skönhet eller förnimmelsekunskap. I det 

senare fallet är det något som kan kopplas till sinnena (ibid). I denna studie kommer 

begreppet estetiska lärprocesser att användas som ett samlingsnamn för olika former av 

lärande där estetiken är en väsentlig del av processen, det innefattar med andra ord 

skapande som både mål och medel så som det yttrycks i läroplanen (Lpfö 18 2018). 

Estetiken avgränsas till uttrycksformerna bild och form, musik, drama och dans. När det 

gäller material som har samlats för studiens räkning innebär det att innehållet, i form av 

text, bild och eller video, innehåller något ord eller någon markering som vanligen 

kopplas till någon eller flera av dessa uttrycksformer. Exempelvis kan ordet rita kopplas 

till uttrycksformen bild liksom begreppet skapande kan kopplas till praktiskt arbete i olika 

uttrycksformer.  

 Förskolepedagoger 

Det finns flera yrkesgrupper som arbetar i förskolan och som tillsammans ska se till att 

undervisningen genomförs. Då det är förskollärarna som ansvarar för det pedagogiska 

innehållet och att undervisningens utformning (Lpfö 18 2018) fanns det inledningsvis en 

idé om att begränsa den aktuella undersökningen till förskollärares beskrivningar av 

estetiska lärprocesser. Under studiens gång har det dock framkommit att det varierar vem 

eller vilka som gör förskolornas inlägg på Instagram. I vissa fall är det en grupp pedagoger 

som hjälps åt eller turas om, i andra fall finns det en ansvarig pedagog som har en annan 

yrkestitel och ibland framgår det inte vilka titlar pedagogerna har. I studien används 

därför begreppet förskolepedagoger, vilket kan innefatta alla olika typer av pedagoger 

som är verksamma i förskolan.  
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 Instagram 

Instagram är en social medie-plattform (Internetstiftelsen 2020). Plattformen har funnits 

sedan 2010 (Carpenter et al. 2020) och är idag näst störst bland sociala medier 

(Internetstiftelsen 2020). Instagram finns som app, det vill säga applikation till mobil eller 

surfplatta, och som webbsida. Genom att registrera ett konto på plattformen kan personer 

eller verksamheter publicera innehåll på plattformen. Innehållet kan publiceras på olika 

sätt, men det visuella innehållet (bilder, videos eller kollage) är det som är omedelbart 

synligt. I denna studie studeras det som publiceras som inlägg och som är en del av 

kontons flöde.  

1.5. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur beskrivningar av estetiska lärprocesser i förskolan tar 

sig uttryck och kan förstås utifrån sitt sammanhang och utifrån de beskrivande 

förskolepedagogers sammanhang, när dessa beskrivningar görs på den sociala 

medieplattformen Instagram. Ordet beskriver innefattar i detta fall bild och/eller video i 

kombination med text och/eller symboler. Eftersom Instagram är en social medie-

plattform som till stor del bygger på visuella uttryck är beskrivningarnas sammanhang, 

liksom estetik i form och innehåll delar som kommer att belysas.  

Utifrån ovanstående syfte ställs följande forskningsfrågor:  

• Hur beskrivs estetiska lärprocesser i förskolan av förskolepedagoger som, i sin 

yrkesroll eller utifrån ett personligt intresse, är verksamma på Instagram? 

• Hur kan dessa beskrivningar förstås i relation till de netnografiska och 

förskolepedagogiska sammanhang som de ingår i?  

 Studiens riktning och avgränsningar 

Frågeställningarna som ligger till grund för denna studie handlar om hur pedagoger som 

arbetar i förskolans verksamhet uttrycker sig om estetik i förskolans verksamhet. Huret i 

frågeställningen om beskrivningar som ska studeras innebär också att vad blir aktuellt. 

Jag menar att hur en estetisk lärprocess beskrivs i mer eller mindre utsträckning är 

beroende av vad som beskrivs. Eftersom frågorna riktar sig mot hur 

förskolepedagogernas beskrivningar tar sig uttryck i ett nätbaserat sammanhang, specifikt 

Instagram, så är det också relevant att undersöka vilka villkor som finns i just i detta 
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sammanhang. Därför kommer den netnografiska undersökningen inte bara att behandla 

estetiska lärprocesser som ämne. Studien kommer också att behandla i vilken mån 

samverkan sker mellan olika aktörer i det netnografiska sammanhanget och på vilket sätt 

plattformen Instagram påverkar vad som kommuniceras och hur det tar sig uttryck.  

Det finns flera sätt att publicera innehåll på plattformen Instagram. I denna studie 

behandlas främst det som kallas flödesinlägg. Valet är gjort utifrån att det är den först 

etablerade formen av publiceringar på Instagram och att flödesinlägg verkar vara mest 

använt bland förskolepedagoger som är aktiva på Instagram. Syftet med den 

netnografiska delen av undersökningen är att försöka förstå vilken roll de beskrivningar, 

om estetiska lärprocesser i förskolan, som förskolepedagoger gör på Instagram spelar, det 

vill säga vad resultatet av studien har för betydelse för fältet estetik i förskolan.  

Beskrivningar av förskolans verksamhet kan kopplas samman med pedagogisk 

dokumentation. Dokumentationen beskrivs vanligen som en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet, som utifrån förskolans styrdokument är en given del av förskolans 

verksamhet. Denna studie fokuserar dock inte på beskrivningarna som ett uttryck för 

pedagogisk dokumentation. Avgränsningen av studien innebär i stället att 

beskrivningarna ses utifrån sammanhanget där de tar sig uttryck samt i relation till olika 

syften och teoretiska perspektiv. Utifrån det kan en diskussion om vad det säger om på 

vilket sätt barn möter estetik i förskolans verksamhet.   
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2. Teoretiskt fält 

I detta kapitel kommer inledningsvis estetikens roll i förskolan belysas genom att begrepp 

kopplade till estetiska lärprocesser behandlas. Därefter beskrivs dominerade linjer inom 

förskolans pedagogik i svensk kontext. Slutligen behandlas några avgörande delar för 

forskningsfältet netnografi.  

2.1. Estetik, konst, skapande, sinnesupplevelser 

Estetik kopplas ibland samman med smak. När vi slår upp ordet som verb, det vill säga 

estetisk, beskrivs det som ”vacker och konstnärlig” (Nationalencyklopedin 2021). I det 

finns en också en koppling till sinnesupplevelser. Det vackra kan till exempel vara ljud 

som skapar musik eller synintryck från en bild.  Som nämnts tidigare kopplas ordet i sin 

grundform estetik samman med både bildning och sinnesupplevelser 

(Nationalencyklopedin 2019). Kopplingen till konsten finns där både när vi beskriver hur 

en konststil har en viss estetik och när vi beskriver sinnesförnimmelser. I de 

sammanhangen är estetiken också nära förbunden med känslor. En konstnärlig upplevelse 

kan väcka känslor. Det finns också en idé om att konstnärer arbetar med känslor. Teater- 

och filmregissören Suzanne Osten skriver: ”Jag vill som konstnär vara nära det 

outhärdliga på scen men också bjuda på skratt, njutning och förståelse kopplat till 

reflektion” (Osten 2020, s. 45). Via sinnesförnimmelser kan vi också koppla estetiken till 

känsel, att fysiskt känna på ett material. I förhållande till detta kan det bli svårt att skilja 

på begreppen konst, estetiska uttryck och sinnesförnimmelser. Därmed blir också 

beskrivningar av barns skapande eller arbete med estetiska lärprocesser påverkat. Nedan 

görs ett försök att bena ut hur det kommer sig. 

 Sinnesförnimmelser 

Lek med tanken att du står framför en stor tunna med ovala, blanka, mörka bönor. 

Föreställ dig känslan när du för ner din hand i tunnan. Dina sinnen fokuserar nu på den 

fysiska upplevelsen av att röra handen bland bönorna. Hur känns de mellan fingrarna? 

Hur ser det ut när du tar en näve bönor och låter dem regna ner? Hur låter det när bönorna 

rör sig mot varandra? Hur skulle du beskriva upplevelsen?  

Det finns måhända inga strävansmål i förskolans läroplan som direkt beskriver 

sinnesförnimmelser som en del av förskolans arbete. Däremot finns det skrivningar som 
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hävdar att lust ska finnas som drivkraft i förskolans aktiviteter (Lpfö 18 2018). Jag har 

också upplevt hur sinnesupplevelser finns i delar av förskolans pedagogik och didaktik. 

Pedagoger beskriver iscensättning av miljöer eller aktiviteter med frågor som: Vad gör 

det med barnens upplevelse att blanda sand (strukturer) eller kanel (dofter) i playdogh? 

Är barnens lek med leran då ett undersökande med sinnen eller en estetisk lärprocess? 

Utifrån Lindströms (2008; 2010; 2012) beskrivning av estetiska lärprocesser skulle en 

sådan upplevelse kanske definieras som lärande i den estetiska uttrycksformen om det 

ses som nog att erfara materialets funktioner. Snygg (2020) ger exempel på hur barn vid 

tillfällen då de arbetar i ateljén använder sina händer och olika verktyg för att undersöka 

färgen som material, i vilket den kroppsliga upplevelsen tycks vara av vikt.  

Saar (2014) använder i sin undersökning av barns agerande i fritidshemmet bland annat 

begreppet becomming by embedding, vilket skulle kunna jämföras med begreppet 

vardagspoesi1 och en del av de upplevelser som skapas i förskolesammanhang. Exempel 

på becomming by embedding är när några barn lägger sig på ett solvarmt bordtennisbord, 

medan ett annat placerar sig i den svala skuggan under det. Saar beskriver det som ett 

avbrott i tiden, med kroppsliga/materiella upplevelse (ibid). I Saars beskrivningar är det 

upplevelser som barnen själva hittar eller skapar. Magnusson (2017) använder begreppet 

estetisk attraktion för att beskriva hur barn som genom digitalkameran upplever ett 

glittrigt tyg på ett nytt sätt när det ses genom kameran. Begreppet kopplas i 

sammanhanget till visuella händelser och digital teknik, men har potential att kopplas till 

andra estetiska områden (ibid). I Magnussons begrepp ryms den inte förutbestämda 

upplevelsen, men en potential i ett pedagogiskt sammanhang. Estetisk attraktion kan vara 

en del av en upplevelse som gör att barn och vuxna överraskas och ser världen på nya sätt 

(Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö & Magnusson 2018). Upplevelserna kan stimulera 

tänkandet och vara en del av en estetisk transformation, vilket innebär en förändring 

genom estetiska uttrycksformer (ibid).  

Det skulle förmodligen vara möjligt att göra en studie som enbart fokuserade på 

pedagogiskt iscensatta sinnesupplevelser, som sinnesrum. Beskrivningar av aktiviteter 

som enbart fokuserar på sinnet (exempelvis hörsel) utan att det finns en uttalad estetisk 

dimension (exempelvis musik) ingår inte som ett enskilt eftersökt material i denna studie. 

 

1 Under min utbildning till lärare arbetade jag under en period konstnärlig undersökande utifrån vardagspoesi, vilket 

jag skulle beskriva som personligt upplevda sinnesupplevelser.  
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Sinnesförnimmelser är emellertid något som är relevant att diskutera som en del av 

beskrivningarna av estetiska lärprocesser och utifrån eventuella begränsningar av 

materialet som har samlats in.  

 Konst, lek och barn 

Konstnärligt utforskande kan bidra med perspektiv på ämnen som det finns vetenskaplig 

forskning om. För ämnet estetiska lärprocesser är koppling till konst särskilt nära. ”Varje 

människa är en konstnär” lär Joseph Beuys ha sagt (Ekstrand 1998, s. 26). Det förklaras 

som att livet hela tiden skapas, likt ett konstverk. Kanske är detta, tillsammans med 

förhållandet mellan konst och vetenskap samt människors förhållningssätt till estetiska 

uttrycksformer, orsak till att barns skapande i vissa sammanhang beskrivs som konst.   

Suzanne Osten (2020) gör scenföreställningar för barn. I arbetet involverar hon barn på 

olika sätt i processen. Hon beskriver leken som en avgörande del av arbetet inom teater 

och betonar också vuxna pedagogers behov av att kunna leka. Hon ger exempel på andra 

konstnärer som inspireras av barn och förespråkar att svåra ämnen som kan ses som tabu 

också ska vara ämnen som behandlas i mötet med barn. Genom konsten och leken kan vi 

uppleva tillsammans (ibid).  

Konstnären och förskolläraren Josefin Snygg (2020) tar upp konstnären Picassos citat 

”Varje barn är en konstnär. Utmaningen är att förbli en konstnär när vi växer upp” (s 51 

ibid). Snyggs tolkning av det Picasso uttryckte innebär att barnet, som människa, är 

anpassningsbart och att vi alla i den anpassningen till samhället omkring oss riskerar att 

förlora sätt att uttrycka oss och skapa mening. Utifrån den tolkningen görs vidare en 

koppling till ett uttryck som ofta tas upp inom den pedagogiska filosofin från Reggio 

Emilia. Uttrycket är att barn föds med 100 språk, men berövas 99. Anpassningen till 

samhällets normer kan ta sig uttryck i pedagogers förhållningssätt till barns arbete med 

estetiska uttrycksformer. Snygg förespråkar en medveten pedagogisk närvaro med 

utrymme för barn att arbeta estetiskt, utan förutbestämda mål. Snygg beskriver inte 

barnen som konstnärer, men hon drar paralleller mellan det sätt som barnen ger sig in i 

estetiska processer och vad som kan vara eftersträvansvärt i en konstnärlig process. Hon 

beskriver estetiska processer som transdisciplinära som inte bör delas upp av pedagoger, 

även om vi ser mångfalden (ibid).   
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Vygotskij (1995) skriver att det finns en föreställning om att barn har rikare fantasi än 

vuxna, men eftersom fantasi är beroende av erfarenheter och barns erfarenheter är mindre 

än vuxnas stämmer inte antagandet att barns fantasi är rikare. ”Barnet kan föreställa sig 

betydligt mindre än den vuxna människan, men tror mer på produkterna av sin fantasi 

och kontrollerar dem mindre […]” (ibid, s 41). Skapandet beskriver Vygotskij (1995) 

vidare som en given del av barns utveckling och han förklarar att skapande med fantasi 

inte är beroende av begåvning.  

Hur det barn skapar ibland beskrivs som fantasifullt och som konst blir senare relevant 

att diskutera i förhållande till en del av förskolepedagogers beskrivningar av aktiviteter i 

förskolan.  

2.2. Estetiska lärprocesser 

Att estetiskt arbete tillsammans med barn kan innefatta olika aktiviteter, uttryckssätt och 

perspektiv har förhoppningsvis avsnittet ovan visat. Det finns också olika begrepp som 

syftar på lärande där estetiken är en väsentlig del av processen. Begreppet estetiska 

lärprocesser är relativt nytt och kan kopplas till både innehåll och form (Lindstrand & 

Selander, 2009). Det har ett lärandeperspektiv, men ger också utrymme för det 

nyskapande som kan förknippas med konst.  

Lindström (2008; 2010; 2012) har utifrån grundskolans slöjdundervisning formulerat en 

deskriptiv modell för estetiska lärprocesser. Modellen beskriver hur estetiska lärprocesser 

kan ha konvergenta eller divergenta strategier. Dessa förhåller sig olika till målet med 

aktiviteten. I det första fallet handlar det om aktiviteter som har bestämda mål och i det 

andra fallet handlar det om att kombinera sådant som redan är känt för nya syften, vilket 

är förknippat med kreativitet. Lindström (2012) beskriver hur det konvergenta handlar 

om vad vi redan vet, medan det divergenta är framåtsyftande mot vad vi ännu inte vet. 

Lärprocesserna kan också ha olika sätt att förhålla sig till vilka medel som används. Är 

lärprocessen mediespecifik, så är det avgörande vilka medel som används och alltså hur 

lärandet sker. Lärprocesser som betecknas som medieneutrala är inte beroende av att 

särskilda material, tekniker eller uttrycksformer används, då estetiken används för att lära 

om något annat eller för mer generella estetiska kunskaper och utvecklingsområden. 

Genom att kombinera dessa olika förhållningssätt till mål och medel skapas fyra fält (se 

figur 1).  



 

20 

 MÅL 

 konvergent divergent 

mediespecifika 

MEDEL 
om i 

medieneutrala 

 
med genom 

 

Figur 1. Fyra estetiska lärandeformer efter Lindströms (2008; 2010; 2012) modell. 

Mediespecifikt lärande med konvergent mål, det vill säga lärande om estetik, skulle kunna 

vara att barn får lära sig hur vattenfärg och oljepastell samverkar, till exempel genom att 

avbilda fiskar. Har det mediespecifika lärandet i stället ett divergent mål, det vill säga 

lärande i estetik, kan innebära att barn lär sig skapa en känsla av djup med vattenfärger. 

Exempel på medieneutrala processer kan vara om barn får teckna fiskar som ett medel 

för att lära sig om fiskar eller att en grupp barn samarbetar kring ett gemensamt projekt i 

att skapa ett havsrum och därmed utvecklar kreativitet samt får erfarenheter kring 

grupprojekt. Det första exemplet har ett konvergent mål, det rör sig alltså om lärande med 

estetik, och det andra förhåller sig divergent, det vill säga som lärande genom estetik 

(ibid).  

Det är väsentligt att lyfta att en process kan innefatta flera olika delar av Lindströms 

modell, men att modellen kan fungera för att synliggöra hur olika aktiviteter förhåller sig 

till syfte och estetiskt innehåll (Lindström 2012). Lindströms modell har kommit att 

användas för att beskriva och diskutera estetiska lärprocesser i flera olika sammanhang, 

däribland förskolan (Bendroth Karlsson & Karlsson Häikiö 2014; Amhag, Kupferberg & 

Leijon 2013). En liknande uppdelning av undervisning där konst är mål eller medel 

återfinns också i Sotiropoulou-Zormpala (2016). Med detta som bakgrund används 

Lindströms (2008; 2010; 2012) definition bland annat i analysen i denna studie.  

 Estetiska lärprocesser i förskolan 

Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö och Magnusson (2018) beskriver en förändring av 

synen på det bildarbete som sker i förskolan.  

”Förskolans bildpraktik har länge benämnts skapande verksamhet och barns 

bildskapande. Idag kan man i stället tala om förskolan som visuell kultur, vilket 
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omfattar inte bara analogt bildarbete, utan även användandet av digitala bilder och 

medier, liksom iscensättandet av förskolans utrymmen och dokumentation i bild och 

text”  

(Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö & Magnusson 2018, s. 148).  

Därtill ger författarna ett flertal exempel på hur estetiska uttrycksformer, där såväl bild 

som dans nämns, kan vara en del av att möjliggöra barns agens och därmed en del av 

demokratiuppdraget i förskolan. Kombinationen av estetisk praktiks historiskt givna plats 

i förskolans verksamhet, hur en förenklad syn på det estetiska och barns skapande finns i 

vissa sammanhang inom förskolan, samt faktumet att estetiska uttrycksformer nämns 

väldigt sparsamt i strävansmålen problematiseras av författarna. Det finns med andra ord 

både en tradition och en osäkerhet kring att erkänna estetikens och kulturens betydelse i 

utbildningen. Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö och Magnusson betonar ett icke-

statiskt förhållningssätt till barns lärande, visuella kompetens och möjligheterna som kan 

erbjudas i ett genomtänkt bildarbete. Att användning av estetiska uttrycksformer av 

Pramling Samuelsson et al. (2015 i Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö & Magnusson 

2018) beskrivs som motivation för att stödja barns sociala och kognitiva utveckling 

kritiseras av Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö och Magnusson (2018). En av 

aspekterna som de beskriver som avgörande för att skapa ett klimat där kreativa och 

lärande processer kan äga rum handlar i stället om att aktiviteter är delar av projekt utan 

förutbestämda mål. Det innebär däremot inte att de saknar syfte, men att det finns 

flexibilitet och lyhördhet i pedagogernas förhållningssätt. Ett begrepp som tas upp i 

sammanhanget är rhizom. Det hänvisas till filosoferna Deleuze och Guattari och kan 

liknas vid ett rotsystem där sammankopplingarna mellan olika händelser sker på ett icke 

förutbestämt sätt (ibid). 

Pramling Samulesson et al. (2015) lyfter att bild ofta är det som får mest fokus när estetik 

i förskolan beskrivs. Författarna ger själva flera exempel på hur musik och dans kan 

användas för att göra barn medvetna om rörelser och språk, men framför allt lyfts vikten 

av att utveckla det inomestetiska kunnandet. I den processen har läraren en viktig roll. 

Samtidigt som betydelsen av att rikta lärandet betonas av Pramling Samuelsson et al. 

skriver de att ”Barn är hela tiden på väg i sitt lärande, och mål och resultat får aldrig ses 

som absoluta” (ibid, s 63). 
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Trots att Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö och Magnusson (2018) tar upp flera 

estetiska uttrycksformer i sina exempel på estetiska lärprocesser så finns det en större 

betoning på bild, precis som Pramling Samuelsson et al. (2015) påpekar. En del av det 

kan förklaras av att de första beskriver hur den svenska förskolans arbete med estetiska 

uttryck tar stor inspiration från Reggio Emilia, där det finns en tradition av att ha 

pedagoger som är särskilt inriktade på arbete i ateljén (Bendroth Karlsson, Karlsson 

Häikiö & Magnusson 2018). En vanlig titel på dessa är ateljerista, men digitalista och 

torgpedagog är andra varianter. Deras uppdrag kan vara riktat mot olika miljöer och 

uttrycksformer, men när de är knutna till arbetet i ateljén är bildarbete i olika former det 

huvudsakliga innehållet (ibid).   

Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö och Magnusson (2018) och Pramling Samuelsson et 

al. (2015) utgår från olika teoretiska perspektiv i sina beskrivningar av estetiska 

lärprocesser. Dess förhållande till varandra och syn på lärande utvecklas under nästa 

rubrik.   

2.3. Filosofiska och vetenskapliga perspektiv på 

förskolans verksamhet 

Pedagogiken har sitt ursprung i filosofi, psykologi och sociologi (Nilsson Sjöberg, 2018). 

Eidevald (2013) beskriver hur utvecklingspsykologin varit inflytelserik under förskolans 

framväxt. Utifrån utvecklingspsykologin har olika pedagogiska teorier betonat eller 

emotsatt sig till exempel det biologiskas, socialas eller kognitivas betydelse i 

utformningen av verksamheten. Idag kan vi se två teoretiska inriktningar inom förskolan, 

vilka har gemensamma idéer men framför allt motsättningar. ”Den tydligaste skiljelinjen 

går mellan 1) postmoderna och/eller socialkonstruktionistiska inriktningar och 2) 

utvecklingspedagogisk inriktning” (ibid, s. 39). Eidevald (2013) betonar dock att denna 

uppdelning är kraftigt förenklad.  

 Postmodernism eller utvecklingspedagogik 

I beskrivningen av det postmoderna perspektivet hänvisar Dahlberg, Moss och Pence 

(2014) återkommande till flera filosofiska tänkare, bland annat Foucault, Deleuze och 

Guattari. Inom postmodernismen ses världen som föränderlig och individen som unik. 

Våra sociala konstruktioner liksom kunskapens konstruktion är beroende av de 

sammanhang de skapas i. Vi skapar vår egen värld. Kunskapen är med andra ord 
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kontextspecifik och utmanar tron på universella sanningar och vetenskaplig neutralitet. 

Foucault blir aktuell bland annat när det gäller att problematisera förhållandet mellan 

kunskap och makt. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) diskuterar det 

faktum att det idag finns en rörelse inom forskning som tolkar om klassiska teorier och 

texter. Författarna nämner det postmoderna perspektivet som dominerande inom denna 

litteratur och lyfter fram Foucault som en återkommande teoretisk referens i dessa 

sammanhang (ibid). Pramling Samuelsson (2017) betonar att det idag går att bygga 

förskolepedagogik på forskning och vetenskaplig grund. Därför finns det inget behov av 

att låna begrepp från filosofin (ibid).  

I beskrivningen av den utvecklingspedagogiska teorins framväxt redogörs det faktum att 

en teori förhåller sig till både tradition och historia, vilket innebär att tidigare teoretikers 

tankar alltid utgör en grund (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). Eftersom 

leken har en stor roll i utvecklingspedagogiken beskrivs den av Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson bland annat i förhållande till Lev Vygotskijs teorier. Fenomenografin 

beskrivs som den forskningsansats som ligger till grund för utvecklingspedagogiken. Den 

förskolepedagogik som grundas på fenomenografin fokuserar på att utgå ifrån situationer 

som barn kan tänka om, att få barn att uttrycka sig på olika sätt och ta vara på deras 

mångfald av idéer. Variation, lärandeobjekt och lärandeakt är nyckelbegrepp i denna 

pedagogik. Genom variation ges barn möjlighet att urskilja kritiska drag och erfara 

mångfald, vilket gör dem redo att möta nya situationer. Varken lek och lärande eller akt 

och objekt kan skiljas åt, då varje akt har ett objekt. Leker barn affär lär de sig om 

fenomenet handel. Att rikta lärandet och att föra metakognitiva dialoger är också viktiga 

delar av pedagogiken. Kreativitet och kunskap är tätt förbundna, beskriver Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) vidare.  Det går inte att särskilja kreativiteten 

från dess sammanhang, oavsett om den sker på individuell eller kollektiv bas. Barn måste 

uppmuntras och få möjlighet till att ”testa och tänja gränserna för sin egen förmåga” (ibid, 

s. 218). De ska själva få definiera vad som är viktigt för dem och därmed ska vara en del 

av deras lärandeprocess. I detta är leken en given del (ibid).  

Det postmoderna perspektivet är tätt knuten till socialkonstuktionismen och Reggio 

Emilia-inspirerat arbetssätt (Eidevald 2013; Dahlberg, Moss & Pence 2014). I dessa 

sammanhang ses barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur. Då barnen 

bidrar till samhället är det också viktigt att de får sin röst hörd, påpekar Dahlberg, Moss 
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och Pence (2014). Lärprocesser utgår ifrån barnens vardagsförståelse. Barnens 

konstruktioner av kunskap sätts i relation till de vetenskapligt accepterade. Arbetet utgår 

inte från förutbestämda resultat och även pedagogen går in som medskapare i 

lärprocessen. Meningsskapande är en återkommande term i pedagogiken (ibid), så även 

lyssnandets pedagogik och pedagogisk dokumentation (ibid; Eidevald 2013).  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) påpekar att det genom 

dokumentationens roll, som ska ge barnen möjlighet att stanna upp och få syn på sitt eget 

lärande, finns ett inslag av metakognition i Reggio Emila-pedagogiken. ”Lärandets objekt 

i Reggio Emilia-pedagogiken är att utveckla självständiga och kreativa personer” 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, s. 37, författarnas kursivering). Dess 

företrädare tar dock avstånd från att rikta in sig på särskilda lärandeobjekt eller resultat 

(ibid; Dahlberg, Moss & Pence 2014). Den pedagogiska processen beskrivs av Dahlberg, 

Moss och Pence (2014) som fylld av språk och uttryck. Pedagogen ska, utifrån det barnen 

säger och gör, föra in utmaningar i projekten som pågår. Barnen ska få möjlighet att erfara 

att det finns många olika perspektiv. Det kan innebära att barnen möter och diskuterar 

olika teoretiska perspektiv eller får prova olika material och tekniker (ibid). Betoningen 

på barnens hundra språk är återkommande i Reggio Emilia-pedagogiken. Pramling 

Samulesson och Asplund Carlsson (2014) påpekar dock, som nämnt ovan, att bildspråket 

är det som lyfts fram mest.  

Det är tydligt att förespråkare för utvecklingspedagogiken liksom de som står för det 

postmoderna perspektivet ser det som viktigt att positionera respektive perspektiv i 

förhållande till det andra. Inom det postmoderna perspektivet ses det som begränsande 

att utgå ifrån ett förutbestämt lärandeobjekt. Lärandeobjekt är däremot en viktig del av 

utvecklingspedagogiken. Det kan så klart diskuteras om det inte finns indirekta, om ej 

uttalade, lärandeobjekt i det projektbaserade processer som förespråkas inom Reggio 

Emila-filosofin som är förknippad med det postmoderna perspektivet. På samma sätt är 

det möjligt att ifrågasätta om utvecklingspedagogikens hänvisning till traditioner, historia 

och tidigare teoretiker inte innebär att den har en filosofisk grund, vilket är något som 

dess förespråkare ifrågasätter i det postmoderna perspektivet. Även om Vygotskij ibland 

beskrivs som psykolog i först hand, finns det tydligt filosofiska inslag i hans teorier (Säljö 

2015). 
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 Nymaterialism som ett spår ur postmodernismen 

Magnusson (2020) är en av de svenska forskare som använder vad som kallas ett 

nymaterialistiskt perspektiv och ett filosofiskt tänkande. I detta ses ting och händelser, 

liksom människor, som aktiva aktörer. Det innebär inte att ting eller händelser ses som 

tänkande livsformer så som människan, men de har performativ agens. När ett barn och 

ett föremål möts tas därmed både barnets och föremålets agens i beaktande, både barnet 

och föremålet gör något som påverkar mötet. Perspektivet ger därmed en annan bild av 

lärande, undervisning och utbildning i förskolan än om endast barnet ses som aktivt. Ett 

teoretiskt perspektiv, som det nymaterialistiska, ger möjlighet att omvärdera invanda sätt 

att se på vad som sker i förskolan, förklarar Magnusson (ibid).  

En gräns mellan nymaterialism och postmodernism eller socialkonstruktionism är inte 

given. Karlsson Häikiö (2018) hänvisar till båda perspektiven i sin forskning. Lenz 

Taguchi har genom ”Lyssnandets pedagogik” (Lenz Taguchi & Åberg 2018) och ”Varför 

pedagogisk dokumentation?” (Lenz Taguchi 2013) bland annat gjort avtryck inom de 

Reggio Emilia-influerade förskolorna i Sverige. Lenz Taguchi refereras också som grund 

till både Magnussons (2020) och Karlsson Häikiös (2018) beskrivningar av den intra-

aktion mellan personer, ting, miljö och händelser som nymaterialism innebär. Intra-aktiv 

pedagogik presenteras av Lenz Taguchi (2010) som just något som utvecklats utifrån 

bland annat Reggio Emilia-inspirerad praktik. Där finns också inspiration från andra 

teoretiska fält, men pedagogiken som presenteras är också ett alternativ till mer linjära 

modeller inom pedagogiken. 

 Perspektivens roll i studien 

I denna studie lyfts ett demokratiskt förhållningssätt som centralt i estetiska lärprocesser. 

Förhållningssättet innebär att pedagogen går in i estetiska undersökande tillsammans med 

barnen, barnens agens är av stor vikt och kunskap uppfattas som skapad i kontext. Detta 

medför att i denna studie är synen på estetiska lärprocesser mer förenlig med de 

beskrivningar som ges inom postmodernismen och socialkontruktionismen, än de som 

ges inom utvecklingspedagogiken. Liksom Eidevald (2013) ser jag dock att en alltför 

skarp uppdelning av de båda perspektiven är problematisk. Därför är samtliga teoretiska 

perspektiv som har presenterats ovan liksom spännvidden mellan dem relevanta i 

förhållande till mötet med de olika beskrivningar av estetiska lärprocesser som sker 

mellan förskolepedagoger på Instagram.   



 

26 

Möjligheten att synliggöra och sätta olika dominerande linjer i nytt ljus är något som 

Aronsson och Lenz Taguchi (2018) menar möjliggör en breddad didaktisk repertoar. 

Medvetenheten om olika teoretiska perspektivs företrädares positionering i förhållande 

till varandra har synliggjort hur olika diskurser påverkar liknande positioneringar i andra 

kontexter. Det färgar såväl fältarbete som analys i denna studie.  

2.4. Nätgemenskaper och onlinekultur 

Sammanhangen där människor möts på nätet kan definieras på olika sätt (Kozinets 2011). 

När det finns en form av beständighet eller återkommande kontakt mellan människor som 

möts på en gemensam plats på nätet definierar Kozinets det som nätgemenskaper. Att de 

möts innebär i detta sammanhang att de interagerar socialt och skapar band till varandra. 

Vidare kan förståelsen för vad termen kultur innebär påverka vilka ytterligare begrepp 

som kan vara relevanta i netnografisk sammanhang. Begreppet cyberkultur används av 

Kozinets för att tala om hur särskilda meningssystem kommer till uttryck, där 

förutsättningarna för dessa uttryck skapas i själva online-miljön. Det kan röra sig om 

teckensystem som smileys och handlingar som att ”lajka”. Dessa teckensystem och 

handlingar är sprungna ur den tekniska möjligheten att kommunicera och interagera via 

datornätverk. Samtidigt är cyberkulturen ett resultat av hur dessa möjligheter har 

inkorporerats i och skapat nya kulturella uttryck i samhället. Termen cyberkultur är en 

mer allmän term, då den kan jämföras med andra former av uttryck för kultur, än termen 

onlinekultur. Onlinekulturer innefattar de kulturer som skapas eller formas i särskilda 

nätgemenskaper, exempelvis Instagramkultur. Onlinekultur beskriver alltså en särskild 

del av samhället (ibid).  

Kozinets (2011) konstaterar att nätgemenskaper kan gynna det sociala nätverkandet både 

på nätet och utanför. Engagemanget i gemenskapens sak eller ämne samt hur starka 

relationerna är till andra medlemmar kan dock variera bland en nätgemenskaps 

medlemmar. Det kan finnas allt från ett starkt intresse för både ämne och sociala 

relationer till ett ytligt intresse för ämnet eller av att skapa kontakter. Det finns också 

olika typer av nätgemenskaper. Kozinets beskriver fyra typer av gemenskaper. 

Glidargemenskaper har svaga relationer och inriktningar. Bondinggemenskaper bygger 

främst på de starka sociala banden, till skillnad från geekgemenskaper som framför allt 

handlar om utbyte av information. Byggemenskaper innebär både starka relationer och 

utförliga utbyten kring ett gemensamt intresse (ibid).   
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 Sociala medier och Instagram 

Sociala medier eller sociala nätverk är ett samlingsnamn för en lång rad olika tjänster 

och plattformar på internet. Det kan röra sig om mobilappar, webbplatser eller båda, 

med fokus på att dela bilder eller länkar, skapa inlägg, videoklipp och mycket annat. 

Gemensamt är dock att användarna av tjänsten i någon mån är med och skapar 

innehållet, och tar del av varandras innehåll.  

(Internetstiftelsen 2020, s. 102) 

Webbaserade sociala nätverk har funnits sedan 1997, då sixdegrees.com lanserades, men 

fick sitt stora genomslag 2006 då flera stora plattformar introducerades för allmänheten 

(Yildirim 2019). Instagram är en plattform som räknas till sociala medier 

(Internetstiftelsen 2020). Plattformen har funnits sedan 2010 (Carpenter et al. 2020). 

Möjligheterna att publicera innehåll på Instagram har förändrats över tid. Det går idag att 

profilera sig utifrån om det är ett personligt eller professionellt konto. Det är möjligt att 

göra flödesinlägg, skicka direktmeddelande till särskilda personer, lägga upp 

händelseinlägg som endast är tillgängliga 24 timmar eller sända live. Alla dessa former 

av kommunikation, utom direktmeddelande, är upplagda för att utgå ifrån visuellt 

material. Det visuella materialet får till exempel mest fysiskt utrymme när en tittar på 

flödet av inlägg. Om ett inlägg har mer text än vad som ryms på två rader krävs det att en 

klickar på det för att se hela texten. Har andra användare kommenterat inlägget, så blir 

endast delar av kommentarerna synliga om en inte klickar på inlägget. Det kan alltså 

förmodas att det är det visuella uttrycket eller andras visade intresse som i första hand ska 

skapa intresse för det som förmedlas i ett inlägg.  Bilder och videos kan redigeras med 

filter och upp till 2200 tecken kan ingå i ett inlägg (Carpenter et al. 2020). Det är också 

möjligt att markera inlägg med hashtags (#), som är en slags markering av vad ett inlägg 

handlar om. Hashtags, namn på konton eller personer bakom dem och platser kan 

användas när någon söker efter innehåll på Instagram. Med ett konto på Instagram kan en 

välja att följa vissa konton och hashtags. Vissa inlägg kopplade till dessa kommer då att 

synas i personen flöde. Vad personen fortsätter att visa intresse för kommer att påverka 

vad som blir synligt i flödet, samt vad som föreslås vara intressant (Internetstiftelsen 

2021).  

I denna studie har det varit relevant att ta hänsyn till hur flödet som jag i studien får 

tillgång till påverkas av vad jag genom mitt konto på Instagram har visat intresse för 

tidigare. Det som jag får tillgång till i mitt Instagramflöde kan på olika sätt påverka det 
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urval som görs i studien. Samma företeelse kan också antas påverka vad deltagarna ser i 

sina flöden. Filterbubblor är ett begrepp som ibland används för att beskriva hur vi genom 

att följa någon eller något kommer att få tips om liknande innehåll och därmed riskerar 

att hamna i en mer eller mindre sluten sfär som har ungefär samma uppfattning om det 

givna ämnet (Internetstiftelsen 2021). Det finns de som menar att fenomenet med 

filterbubblor är överdrivet eller att de inte existerar. Utifrån det perspektivet bidrar 

internet till att människor får tillgång till mer information och fler perspektiv än utan 

internet. Att de algoritmer som styr vad vi ser i våra flöden påverkas av vad vi tidigare 

har visat intresse för är dock ett faktum (ibid). Frånsett algoritmer kan en person, oavsett 

om hen är användare av Instagram eller inte, välja att gå till ett visst kontos eller en viss 

hashtags flöde för att se de offentliga inlägg som gjorts i dess namn. Under rubriken 

genomförande förklaras det hur denna möjlighet att gå in för att se hela flödet för en 

hashtag eller från ett konto har använts i studien.  

 Tecken och visuell kommunikation 

Inom semiotik används begreppet tecken (Hansson, Karlsson & Nordström 2006). Ett 

tecken består alltid av innehåll och uttryck, vilka tillsammans utgör tecknets betydelse. 

Förståelsen av tecknet som bestående av de två komponenterna innehåll och uttryck 

introducerades i språkvetenskapen av lingvisten Saussure, men används nu även inom 

andra områden, exempelvis bildsemiotik (ibid). 

Innehållet är tecknets innebörd och uttrycket är det vi förnimmer med våra sinnen 

(Hansson, Karlsson & Nordström 2006). Det finns entydiga och väldefinierade tecken 

med en given koppling mellan innehåll och uttryck, men många tecken är oklara och 

mångtydiga med större utrymme mellan de båda delarna. Hansson, Karlsson och 

Nordström beskriver hur tecken ingår som betydelsestrukturer i olika vanliga 

kommunikationssätt, som tal, skrift, bild. I exempelvis film kan det ses som att bild, ljud 

och text kombineras i ett språk. En bild kan vara ett tecken i sig, men kan samtidigt ses 

som uppbyggd av flera tecken. Den visuella symbolen frågetecken (?) har i de flesta 

sammanhang en tydlig koppling mellan uttryck och innehåll, det är med andra ord ett 

entydigt tecken. Ett fotografi av en person kan vara mer eller mindre entydigt och ha olika 

innehåll beroende på dess uttryck. Enligt Hansson, Karlsson och Nordström finns det en 

skillnad mellan språksystem, som är en social institution som inte kan påverkas av 
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enskilda individer, och språkhandling, som är individuella aktiviteter av mer dynamisk 

karaktär (ibid).  

Begreppet multimodalitet har en grund i det socialsemiotiska perspektivet (Leijon & 

Lindstrand 2012). I det socialsemiotiska perspektivet riktas fokus ”mot hur människor 

kommunicerar och skapar mening med hjälp av en mängd olika socialt och kulturellt 

formade semiotiska resurser, eller teckensystem (eng. modes)” (ibid, s. 174). 

Multimodalitet innebär i detta sammanhang att flera sorters teckensystem kombineras 

(ibid; Kress & Selander 2012). Text är till exempel ett teckensystem och en stillbild ett 

annat. Olika teckensystem erbjuder olika möjligheter för att förmedla något genom sina 

uttryck, men när texten och bilden kombineras så skapas en samverkan i någon form. De 

respektive uttrycken kan till exempel förstärka eller kommentera det andra. Kress och 

Selander beskriver hur ett socialsemiotiskt perspektiv på multimodalitet ser de val som 

görs inom de olika uttrycken som avgörande för meningsskapande. Digitala medier ger 

många möjligheter till val, då i princip alla representationer är multimodala, förklarar 

Kress och Selander (2012). Det ger användare agens, då de får möjlighet att göra val 

utifrån sina intressen, både som skapare av ett meddelade och som mottagare. På så sätt 

skapas tolkningar och representationer av hur vi förstår världen och den kontext vi 

befinner oss i. Det beskrivs som en pågående social process (ibid).  

Kress och Selander (2012) argumenterar för hur digitala mediers möjligheter påverkar 

synen på lärare och de lärande. Lärare behöver fortsätta arbeta med de former av kunskap 

som ses som viktiga i samhället. Fler än de teckensystem som traditionellt varit aktuella 

i skolans värld kan bli erkända som medel för att synliggöra vilka principer som ligger 

till grund för elevernas tolkningar. De lärandes tolkningar kan bli utgångspunkter för 

diskussioner och fortsatt lärande (ibid). Digitala medier påverkar därmed både 

möjligheter för form, roller och sammanhang för lärande (Leijon & Lindstrand 2012).  

Även om begreppet multimodalitet så som det hänvisas här har sin grund i 

socialsemiotiken, så används begreppet också inom forskningsområden som inte har 

direkt anknytning till socialsemiotiken (Leijon & Lindstrand 2012). I denna studie 

presenteras begreppet utifrån att det refereras i samband med netnografisk forskning 

(Berg 2018) och estetiska lärprocesser i förskolan (Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö 

& Magnusson 2018). I fortsättningen används alltså inte begreppet multimodalitet 

specifikt med referens till det socialsemiotiska perspektivet.  
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Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö och Magnusson (2018) lyfter behovet av att i 

förskolan arbeta med visuell kompetens. Författarna tar avstamp i de 

samhällsförändringar som innebär att medier och digitalisering har fått en större roll.  

Förskolans bildpraktik behöver därmed omfatta en breddad visuell kontext, med användande 

av såväl analoga som digitala medier, men också konstnärliga uttryck i arbetet med bild. Vi 

kan därmed tala om visuell kompetens som en del av processer där seende, upplevelser och 

lärande är sammanbundna genom den sinnliga varseblivningen, i framställningen, i skapandet 

och tolkningen av bilder, eller olika slags visuella och konstnärliga uttryck och artefakter 

(Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö & Magnusson 2018 s. 149). 

Författarna lyfter vidare hur multimodalitet och mediekunskap hör samman, då flera 

medier kan samverka. Det snabba tempot och kombinationen av sätt att kommunicera 

kräver en medvetenhet om sammanhang, hur meningsskapandet sker multimodalt 

(Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö & Magnusson 2018).  

Instagram erbjuder framför allt visuella uttryck, men i en video kan rörlig bild kombineras 

med ljud. Det finns alltså utrymme för att engagera fler sinnen än syn och därmed olika 

typer av tecken. I denna studie så är kombinationen av tecken och de system som 

Instagram erbjuder liksom de val som kommer med denna möjlighet i viss mån aktuella 

att lyfta i förhållande till hur och vad som beskrivs av pedagoger. Det är möjligt att 

fundera över vad formatet Instagram och dess uttrycksmöjligheter har för betydelse för 

pedagogerna som tolkare av förskolans verksamhet. Estetiken är i sammanhanget både 

innehåll och form, eftersom beskrivningarna både handlar om estetik och har ett estetiskt 

uttryck. Instagraminläggen som utgör beskrivningarna kommer att behandlas som tecken 

eller teckenkombinationer, bestående av både innehåll och uttryck.  
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3. Tidigare forskning 

I sökningar efter forskning som relaterar till denna studie sökte jag inledningsvis efter 

forskningspublikationer som rörde förskola, estetik och sociala medier. Sådana sökningar 

visade sig dock vara för snäva. Utifrån den genomgång av forskning på området lärares 

nätgemenskaper som Lantz-Andersson, Lundin och Selwyn (2018) genomfört är 

resultatet av de inledande sökningarna inte förvånande, då det i deras genomgång endast 

ingick en studie (Marklund 2015) som handlade om förskola. Estetik eller estetiska 

ämnen är heller inget som presenteras som fokus för de studier som rör lärare och sociala 

medier (Lantz-Andersson, Lundin & Selwyn 2018). Sökningar efter relevant forskning 

har därmed gjorts på de större fälten estetik i förskolan och lärare på sociala medier, 

inklusive lärare på Instagram. Studier har hittats både genom sökningar i databasen ERIC, 

som är inriktad på forskning om utbildning, Högskolan Kristianstads databas för litteratur 

och forskning, Summon, och genom referenslistor i de artiklar som funnits relevanta. 

Utifrån de breda sökningar som har gjorts har urval därefter formats utifrån i vilken mån 

studierna relaterar till denna studies ämne.  Genomgången av valda studier syftar till att 

ge en bild av vilka områden och ämnen som forskningsfältet berör, men de studier som 

presenteras kan inte anses ge en heltäckande bild av olika teoretiska perspektivs 

beskrivning av fältet.  

3.1. Estetik i förskolan 

De sex studier som tas upp här lyfter olika perspektiv på estetiska lärprocesser i grekisk, 

australiensisk, nordamerikansk och svensk förskolekontext. Studierna tar upp exempel på 

estetiska projekt i förskolan, hur förskolepedagoger utvecklar arbete med estetik som 

medel för lärande inom andra ämnen och förskollärares samt förskollärarstudenters 

kompetens inom dans och drama.  

 Estetiska lärprocesser med barnens intressen som drivkraft 

Tematiskt arbete som utgår ifrån barnens intressen stämmer väl med vad som beskrivs i 

den svenska förskolans läroplan (Lpfö 18 2018). Estetiska lärprocesser och 

interdisciplinärt lärande beskrivs också ha en stark tradition inom yngre barns utbildning 

även i USA, även om standardiserade tester och läroplansinnehåll beskrivs hota denna 

tradition (Rhoades 2016). Hur projekt med estetiska lärprocesser och barnens intressen 
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som drivkraft kan ta sig uttryck i olika sammanhang ger Karlsson Häikiö (2018) och 

Rhoades (2016) exempel på.  

Karlsson Häikiö (2018) har gjort en visuell etnografisk studie av ett samarbete mellan en 

förskola och en konstinstitution. Genom studier av barnens bildarbeten, intervjuer med 

förskollärare och etnografisk observation har forskaren följt projektet där en grupp barn 

under en termin har gjort besök på en utställning av samtidskonst och fått besök av en 

museiintendent. Arbetet har knutits samman med förskolans pågående projekt, där bland 

annat berättelsen om Paddington har väckt frågor och engagemang kring hur det är att 

komma till ett nytt land. Förutom förankring i förskolans styrdokument så har barnens 

intressen varit styrande under projektet. Vid utställningsbesöket väcktes barnens intresse 

genom att Paddington fanns gömd i utställningen och visningen av utställningen styrdes 

av de reflektioner som barnen på olika sätt gav uttryck för. På förskolan följdes 

upplevelserna från utställningen upp i det dagliga arbetet och genom besök från 

museiintendenten (ibid).  

I studien tar Karlsson Häikiö (2018) fasta på barns kollektiva upplevelser och lärande, 

vilket innefattar att barnen såväl reflekterar som ifrågasätter vad de lär. Genom projektet, 

som har en rhizomatisk process och både involverar samtidskonst samt estetiska 

lärprocesser i förskolans verksamhet, visas det hur barn kan göras delaktiga, ges agens 

och visuell kunskap för, med och av barn. Studien påvisar också att fler lärmiljöer än 

förskolans kan fungera som arenor där barnens upplevelse av deras livsvärld och lärande 

kan uttryckas (ibid).  

I Rhoades (2016) studie har Paddington bytts ut mot sagan om De tre små grisarna. 

Projektet tog plats på en försöksförskola på ett universitet i USA. Starten för projektet var 

att lärarna såg hur barnen lekte och tecknade från sagan efter att den hade lästs. Under två 

månader pågick projektet med hjälp av estetiska lärprocesser, litteracitet för nya medier 

och undersökande lärande. Under projektets gång behandlades berättelsen på många olika 

sätt, som gjorde att bland annat naturvetenskap, konstruktion, dramatiseringar och läsning 

blev aktuella. Det skapades också utrymme för reflektion kring olika frågor som 

berättelsen väckte och genom den digitala tekniken möjliggjordes kollaborativt lärande 

när en stop-motion-film skapades. Ateljeristans roll i detta arbete beskrivs som avgörande 

och det finns flera referenser till Reggio Emila-filosofins arbetssätt. Att ingen hade 

erfarenhet av att arbeta med stop-motion beskrivs ha skapat grund för ett lekfullt 
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angreppssätt. Rhoades skriver att i ett projekt som detta kan lärare skapa en övergripande 

och flexibel plan, för att se till att alla läroplansområden täcks för alla barn. Värdet av 

estetiska lärprocesser med interdisciplinär undervisning, användning av nya medier och 

framväxande litteracitet lyfts genom Rhoades studie (2016), där det holistiska 

perspektivet beskrivs som viktigt även om läroplansmål kan uppfattas som styrande.  

 Estetiken som medel för andra ämnen 

Om Karlsson Häikiö (2018) lyfte fram hur estetiska lärprocesser kan ge barnen agens och 

Rhoades (2016) hur olika läroplansområden kan samspela i transdisciplinära estetiska 

lärprocesser, så flyttar följande två studier fokus till hur estetiken kan användas som 

medel för lärande inom särskilt utvalda ämnen. I Lindströms modell (2008; 2010; 2012) 

skulle det definieras som lärande med och genom estetik.  

Genom ett aktionsforskningsprojekt i Australien undersökte Ward (2013) hur pedagogik 

med estetiska uttrycksformer som bas kunde användas för att undervisa om hållbar 

utveckling i förskolan. 10 pedagoger fick inledningsvis möjlighet att med sin barngrupp 

praktisera estetiska lärprocesser, genom aktiviteter som tagits fram av forskaren. I likhet 

med föregående studier (Karlsson Häikiö 2018; Rhoades 2016) tog aktiviteterna i Wards 

studie (2013) sin utgångspunkt i verksamhetens läroplan och barnens intressen. Utifrån 

erfarenheterna, handledning och studier tog pedagogerna gradvis över både planering och 

genomförande av de estetiska lärprocesserna med barngrupperna. Gemensamt för 

aktiviteterna som genomfördes var temat natur och att de innefattade olika slags 

berättande med hjälp av bland annat musik, bild och drama.  

Utifrån anteckningar, bilder och annat material från aktiviteterna, samt enkätsvar 

konstaterar Ward (2013) att pedagogerna i projektet både utvecklade sitt kunnande om 

närmiljön och sin undervisningsrepertoar. Samtidigt urskildes tre utmaningar i 

pedagogernas arbete med att skapa estetiskt innehåll. De två första utmaningarna var 

bristande självförtroende och rädsla för att begränsa barnens kreativitet, samt svårigheter 

att skapa berättelser av fakta. Den tredje utmaningen för pedagogerna var att använda sina 

kreativa färdigheter. Det var särskilt svårt för pedagogerna att skapa med musik (ibid).  

I Wards studie (2013) tycks det finnas ett förgivettagande om att estetiken tillför något 

positivt i undervisningen och det finns ingen problematisering kring användningen av 

estetik som medel för annat lärande. Estetikens roll kan ses som att skapa engagemang i 
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förmedlingen av kunskap. Estetikens roll som förmedlare problematiseras däremot i 

Sotiropoulou-Zormpala (2016) studie. Med hänvisning till bland annat Lindströms 

modell (Lindström 2012) beskriver Sotiropoulou-Zormpala (2016) sig sträva efter en mer 

avancerad integration av estetiska uttrycksformer i läroplanen.  

I Sotiropoulou-Zormpalas studie (2016) fick 65 lärare som arbetade i förskolan i Grekland 

genomföra åtta olika aktiviteter med två olika former av undervisningsdesign. Ämnet för 

samtliga aktiviteter var matematik. De första fyra aktiviteterna var undervisning där konst 

var medium. Exempel på en sådan aktivitet var att läraren visade upp en siffra på ett 

papper och att barnen tillsammans skulle forma denna siffra med sina kroppar. De fyra 

sista aktiviteterna var undervisning där estetiken var angreppssätt, exempelvis genom att 

barnen fick diskutera siffrors reella och fiktiva egenskaper, som vilket antal de står för 

och hur de låter när de pratar. Detta följdes av en lek i vilken barnen skulle välja sin 

favoritsiffra och genom att säga siffran, medan de gick med förtäckta ögon, hitta andra 

barn med samma favoritsiffra. Lärarna fungerade som deltagande observatörer i 

aktiviteterna och studiens resultat bygger på analyser av lärarnas nedskrivna 

observationer av aktiviteterna (ibid).  

I Sotiropoulou-Zormpalas (2016) analys av lärarnas observationer har indikationer på 

närvaro av estetik i undervisningen sökts. Exempelvis sågs aktiviteter där det oförutsedda 

beskrevs få ta plats eller med multimodala och estetiska uttryck som indikatorer på 

estetisk undervisning, medan aktiviteter som beskrevs som förutsägbara eller språkligt 

centrerade och denotativa inte ansågs tyda på estetisk undervisning. Resultatet visar att 

det fanns indikationer på estetisk undervisning i olika grad i båda formerna av 

undervisningsdesign, men aktiviteterna där konst var angreppssätt kunde i högre grad 

sammankopplas med estetisk undervisning än när konsten var medium för aktiviteterna. 

Eftersom resultatet tyder på att de första fyra aktiviteterna med konst som medium gav 

en grund för de fyra aktiviteterna med konst som angreppssätt, både för lärarna och 

barnen, är slutsatsen av studien är att det krävs en kombination av aktiviteter med konst 

som medium och som angreppssätt för att integrera estetik i undervisningen. För att 

integrera estetik i undervisningen på ett sätt så att den estetiska processen får ta plats med 

allt vad det innebär, krävs det att lärare utbildas om dess möjligheter skriver Sotiropoulou-

Zormpalas (2016). 
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Utöver multimodalitet och öppenhet inför processen beskrevs en holistisk syn på 

utveckling, att barnen hade agens, flow under arbetet, utrymme för kreativitet/divergens 

och att alla barn inte förväntades komma till samma resultat som tecken på estetisk 

undervisning (Sotiropoulou-Zormpala 2016). Utifrån denna beskrivning kan det antas att 

Lindströms (2012) lärande genom konst värderas som mer estetiska än lärande med konst, 

samtidigt som båda formerna behövs för att den estetiska undervisningen ska bli riktigt 

integrerad.  

 Estetiska uttrycksformers särart och betydelsen av 

förskolepedagogers estetiska erfarenheter 

I Wards (2013) och Sotiropoulou-Zormpalas (2016) studier blir det tydligt att 

pedagogernas kompetens har betydelse i arbete med estetiska lärprocesser. Samtidigt så 

beskriver både de samt Karlsson Häikiö (2018) och Rhoades (2016) projekt där de olika 

estetiska uttrycksformerna inte särskiljs nämnvärt, mer än när Ward (2013) påpekar att 

musik tycks innebära särskilda utmaningar för pedagogerna. En studie som däremot har 

valt att fokusera på en särskild uttrycksform, nämligen dans, är Pastorek Gripson, 

Lindqvist och Østerns (2021).  

Pastorek Gripson, Lindqvist och Østern (2021) har gjort 17 intervjuer med förskollärare 

i olika delar av Sverige. Intervjuerna har handlat om förskollärarnas erfarenheter och 

attityder till dans i förskolan. De narrativ som forskarna fann bland förskollärarnas 

förståelse och praktiserande av dans i förskolan visade att förskolans dansundervisning 

till viss del ligger i linje med det som beskrivs som eftersträvansvärt i dansundervisning 

i stort, nämligen inkludering och kollaborativt arbete där alla får delta. I förskolans 

dansundervisning ser forskarna spår av vad de beskriver som den nordiska modellen, en 

ideologi som innebär individens frigörelse, sociala rättigheter och jämlikhet. Kollektivet, 

med barnen, är grunden för dansen i förskolan (ibid), precis i Karlsson Häikiös (2018) 

och Rhoades (2016) projekt.  

Det interdisciplinära lärandet problematiseras däremot av Pastorek Gripson, Lindqvist 

och Østern (2021). Dansen i förskolan beskrivs av förskollärarna som sammanbunden 

med lärande inom andra fält, som motorisk utveckling och matematik, samt som 

sammanbunden med andra estetiska uttrycksformer. Forskarna uttrycker att även om det 

interdisciplinära finns som en tendens inom fältet dansundervisning, så tycks den 

integrering och otydlighet kring gränser som finns i förskolans undervisning göra att 
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förskollärarna inte kan urskilja dansens värde som konst och kunskap. Förskollärarnas 

begränsade erfarenhet av dans kan utgöra ett hinder i sammanhanget. Det är framför allt 

barnens dans som framhålls i förskollärarnas beskrivningar och pedagogernas egna 

deltagande är begränsat, vilket bland annat förklaras av att deras egna uppfattningar om 

sin kompetens inom dans. När kompetensen finns, genom kollegor eller samarbeten med 

utomstående aktörer, så har den en positiv inverkan på undervisningen och synen på dans. 

De erfarenheter som fåtts genom till exempel utbildningar tycks dock till stor del handla 

om konkreta tips och trix, som inte ger grund för att utveckla nya sätt dansa eller utveckla 

undervisningen (ibid).  

Pastorek Gripson, Lindqvist och Østern (2021) framhåller att förskollärarnas 

förkroppsligande av dans är av vikt för att utveckla dansen tillsammans med barnen. 

Förskollärarnas undervisning skulle också gynnas av förståelse för koreografins 

möjligheter. Till exempel skulle en utvidgad förståelse för koreografi som medvetna 

rörelse kunna ge en annan syn på springande som en möjlig del av dans. På så sätt skulle 

det interdisciplinära arbetet där dans inkluderas kunna utvecklas (ibid).  

Kompetensen inom estetiska uttrycksformer, den egna reflektionen kring kompetensen 

och vilka förutsättningar som ges genom utbildningen till förskollärare är något som lyfts 

av Lindqvist (2019).  Författaren har analyserat 56 förskollärarstudenters reflektioner 

kring en kurs i dans, rörelse och drama. De estetiska uttrycksformernas plats i 

utbildningen har förändrats med utbildningens under de senaste decennierna. I den 

aktuella studien ser Lindqvist hur kvalitet ses som relativt och att den subjektiva 

upplevelsen är i fokus. Studenterna vill både ha en stor erfarenhet av olika aktiviteter 

samtidigt som de ger uttryck för uppfattningen att alla kan, eftersom det inte finns några 

rätt eller fel. En av uppfattningarna som framträder bland studenternas reflektioner är att 

dans inte behöver vara svårt, utan att glädje och entusiasm räcker långt. Samtidigt 

uttrycker en stor del av studenterna osäkerhet kring den egna förmågan i dans, rörelse och 

drama. De estetiska uttrycksformerna har en marginaliserad roll i den nuvarande 

utbildningen, skriver Lindqvist, vilket gör att studenternas sätt att uttrycka sig om att de 

har fått ”prova på” dans och drama under kursen är förståeligt. Studenternas reflektioner 

rör i många avseenden kroppen och lärandet i dans, rörelse och drama uppfattas som 

konkret. Den professionella kroppsliga kompetensen är av vikt, både för de estetiska 

lärprocessernas skull och för yrkesrollen i stort, framhåller Lindqvist (2019).  
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3.2. Pedagoger i sociala medier 

Vid en enkätundersökning som genomfördes bland lärare 2018, svarade knappt hälften 

av drygt 500 förskoleanställda att de i stor utsträckning använder digitala verktyg, som e-

post och webbplatser, för att kommunicera med vårdnadshavare (Skolverket 2019). Lika 

stor del av förskolepersonalen anger att de använder digitala verktyg för att utveckla sin 

kompetens (ibid). I en tidigare rapport på området (Skolverket 2016) beskrivs det att 

lärare, där förskollärare ingår, utgör en av de största yrkesgrupperna som använder sociala 

medier. Lärare använder främst sociala medier för att diskutera det pedagogiska arbetet 

med andra eller söka information kopplad till yrket (ibid).  

Skolverkets rapporter (2016; 2019) visar att användning av sociala medier är av betydelse 

för många lärares yrkesutövande, vilket också bekräftas av några av de studier som 

beskrivs nedan (Carpenter et al 2020; Lantz-Andersson, Lundin & Selwyn 2018; Yildirim 

2019). Internetstiftelsens kartläggning (Internetstiftelsen 2020) av svenskars 

internetvanor visar därtill att Instagram är näst störst bland de sociala medier som används 

idag, vilket motiverar studier av lärares användning av plattformen. Nedanstående sju 

studier ger exempel på vilka roller och betydelser som olika former av nätgemenskaper 

kan ha för lärare och pedagoger i olika verksamheter.  

 Lärares professionsutveckling och deltagande i informella nätverk 

Formellt skapade och informella nätverk har blivit en mer utbredd företeelse inom 

utbildningssektorn de senaste trettio åren (Lantz-Andersson, Lundin & Selwyn 2018). 

Lantz-Andersson, Lundin och Selwyn konstaterar att stabila nätverk mellan lärare är en 

avgörande form av professionsutveckling och att senare års digitala teknik har gett lärare 

nya möjligheter att få tillgång till just professionsutveckling, varav webbaserade nätverk 

är en form. Författarna har sökt bland forskningspublikationer skrivna på engelska och 

som behandlar nätverk där det är yrkesaktiva lärare är delaktiga. Sökningen ledde fram 

till en systematisk genomgång av 52 empiriska studier från 2000-talet, vilka tillsammans 

synliggör olika funktioner för och former av nätgemenskaper bland lärare. Bland de 52 

studierna fanns fem kontinenter representerade, men endast en av studierna, nämligen 

Marklund (2015), handlar uttryckligen om pedagoger från förskolan (Lantz-Andersson, 

Lundin & Selwyn 2018).  
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I Lantz-Andersson, Lundin och Selwyn (2018) genomgång räknas nätverk som är 

initierade av en organisation, huvudman, utbildningssammanhang eller dylikt, som 

formella. När det i stället är lärare själva som tar initiativ till att mötas benämns det som 

ett informellt nätverk. I flera studier av formellt organiserade nätverk påpekades det att 

det var en liten del av nätverkens deltagare som var. Samma företeelse, att en stor del av 

de deltagande lärarna främst är observatörer, återfinns bland de informella nätverken. I 

informellt byggda nätverk som studerats ansågs det finnas personer med modererande 

roller. I vilken mån de deltagare som inte tydligt är aktiva i nätverken, utan mest verkar 

iaktta och ta del av andras inlägg, faktiskt får ut något av nätverken behandlades bara 

ytligt i studierna. Möjligen kan de lärare som inte inledningsvis är aktiva komma att bli 

det och det är också möjligt att de använder erfarenheter från nätverket för egna 

reflektioner eller i sin undervisning, resonerar Lantz-Andersson, Lundin och Selwyn 

(2018).  

Lärare använde, enligt studierna i Lantz-Andersson, Lundin och Selwyns genomgång 

(2018), de informella nätverken för att dela och ta del av nya idéer. En brist som några 

studier lyfte kring detta, var att det rörde sig om ytligt utbyte. På liknande sätt fanns det 

bland studierna av formella nätverk en kritik som handlade att frågor som togs upp inte 

problematiserades i någon större utsträckning. I de informella nätverken fanns exempel 

på idén om att de deltagande lärarna är kräsna, vilket därmed gör att sammanhangen 

fungerar som ett slags filter för nya idéer (ibid).  

Nätverken sågs, enligt ett antal studier, som en plats för lärare att få emotionell och 

professionell stöttning från kollegor (Lantz-Andersson, Lundin & Selwyn 2018). 

Samhörigheten som möjliggjordes via nätverken lyftes som något positivt. När denna var 

stark och det fanns en känsla av förtroende i nätverket så kunde lärarna utmana varandra 

att utveckla sin undervisning. Tiden som nätverken tog i anspråk togs upp både som en 

möjlighet genom dess asynkrona form, men även i fråga om risker rörande stress och 

fritid. Studier i genomgången visar att den professionella tonen tycks upprätthållas i både 

formella och informella nätverk och Lantz-Andersson, Lundin och Selwyn (2018) 

påpekar att det finns annan forskning som visar på vikten av interaktion som inte berör 

det aktuella ämnet är av stor betydelse för nätbaserade gemenskaper. Den ständigt 

professionella tonen behöver alltså inte ses som något positivt.  
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Marklunds studie (2015) lyfter att den snabba utvecklingen inom arbete med digitala 

verktyg i förskolans verksamhet gör det relevant för förskollärare att hitta nya, mer 

flexibla sätt att utvecklas professionellt. För studien har inlägg i två grupper, som kan 

räknas som informella nätverk, på en ej namngiven plattform studerats. Grupperna anges 

vara inriktade på den svenska förskolan och användning av lärplattor i verksamheten. 

Diskussioner rörande tekniskt kunnande beskrivs som generös och öppensinnad. Inläggen 

i grupperna är antingen i form av frågor om arbetet med lärplattor i verksamheten eller i 

form av information som kan vara relevant för arbetet, där marknadsföring av produkter, 

webbsidor eller tjänster är en del. Det är, precis som Lantz-Andersson, Lundin och 

Selwyn (2018) uppmärksammar i sin undersökning, ett mindre antal pedagoger som är 

aktiva och ledande i nätverken. Kanske ska då dessa personers kunskap om mentorskap 

ökas, föreslår Marklund (2015). Författaren uttrycker en önskan om större medvetenhet 

om språkets betydelse i diskussionerna, exempelvis vad olika benämningar av 

programvaror signalerar, och mer riktning mot kritiska diskussioner i förskollärarnas 

nätverk (ibid). 

En studie som kommit efter Lantz-Andersson, Lundin och Selwyns (2018) och som på 

ett sätt belyser förhållandet mellan formella och informella nätverk är Yildirims (2019) 

netnografiska undersökning av en Facebookgrupp för matematiklärare i Turkiet. Studiens 

resultat bygger en analys av de över 2000 inlägg som gjordes under en månad, samt på 

intervjuer med 14 lärare som varit medlemmar i Facebookgruppen i minst ett år.  

Resultatet visar att inläggen som gjordes i Facebookgruppen framför allt handlar om 

främjande av professionsutveckling och lärarnas rättigheter. Medlemmarna delade med 

sig av och diskuterade om olika delar av sin undervisning och även när medlemmar inte 

deltog aktivt så fick de tillgång till flödet av inlägg. Lärarna i gruppen poängterade att 

inläggen gynnade deras kunskaper i yrket. Genom att det delades material, praktisk 

kunskap och information om utveckling främjades både ämneskunskap och kunskap om 

metoder. Gruppmedlemmarna uttryckte att gruppens fördelar var mycket större än dess 

nackdelar. Att hjälpa varandra beskrevs som det mest framträdande syftet, men en 

tillåtande och konfidentiell atmosfär tycktes också vara avgörande (ibid).  

Utifrån studiens resultat argumenterar Yildirim (2019) för hur sociala medier kan fungera 

som plattformar för den kompetensutveckling som det finns behov av under lärares hela 

karriärer. Eftersom lärare har visat sig vare avgörande för elevers framgång är lärare 
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professionsutveckling av stor betydelse. Enligt Yildirim både möter och överträffar den 

studerade Facebookgruppen de mål som den turkiska statens skolmyndighet ställt upp för 

lärares kompetensutveckling. Frivilligheten och tillgängligheten är bidragande orsaker 

till detta. I lärares informella och personliga nätverk, liksom webbaserade sociala nätverk, 

möts kollegor kring praktiknära frågor som utgår ifrån deras egna erfarenheter. Fördelar 

och utmaningar med informellt skapade nätverk följer dock inte nödvändigtvis med när 

webbaserade nätverk skapas i mer formella sammanhang. Därför föreslår Yildirim att 

myndighetsorgan tar över informella grupper i sociala medier. Grupperna bör då ha varit 

aktiva under minst ett år, ha minst 1000 medlemmar och personer som är insatta i hur 

gruppen fungerar bör involveras med eventuell lön för arbetet (ibid). Även om förslaget 

på myndighetsstyrning kan vara värt att ifrågasätta, så visar Yildirim (2019), liksom 

Marklund (2015) samt Lantz-Andersson, Lundin och Selwyn (2018) att det sker 

professionsutveckling i lärares informella nätverk. Deltagande och modererande i 

nätverken är också något som fler studier problematiserar.  

 Sociala medier som arena där förskollärare uttrycker åsikter om 

styrning av verksamheten 

När lärare använder sociala medier för att diskutera det pedagogiska arbetet, så som anges 

i av Skolverket (2016), behöver det naturligtvis inte enbart handla om 

professionsutveckling. Att olika former av nätverk och också ger lärare möjlighet att 

uttrycka sig om hur verksamheten styrs ger följande två studier exempel på.  

Lynch (2014) har undersökt hur förskollärares uttrycker sin uppfattning om Ontarios 

läroplan. Bakgrunden till studien är en förändring som gjordes 2010, från halvtidsförskola 

till heltidsförskola för fyra- och femåringar. I samband med förändringen infördes bland 

annat lekbaserad undervisning. Studien är en netnografisk explorativ undersökning med 

data från två anslagstavlor, nio nyhetsartiklars kommentarsfält och intervjuer med tre 

förskollärare. Av de tre teman som identifierades i förskollärarnas diskussioner var temat 

angående lekbaserad läroplan var mest komplext och temat följdes därför upp i 

intervjuerna. Kopplat till temat rörande lekbaserad undervisning och läroplan fanns bland 

annat oklarheter kring vad det innebar. Några förskollärare uttryckte en positiv inställning 

till inriktningen, men flertalet var negativa och såg de lekbaserade undervisningen som 

ett hot mot barnens akademiska utveckling. En koppling mellan begreppet inquiry samt 

att utgå ifrån barnens intressen och lekbaserad undervisning finns återkommande i 
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beskrivningarna i detta tema. Det finns, enligt Lynch, ett missförstånd bland en del lärare 

som tror att lekbaserad undervisning inte är förenlig med akademiskt lärande. Att utbilda 

förskollärare i lekens fördelar skulle dock inte lösa problemet, eftersom det är komplext 

och även innefattar ett utbildningsystem som sätter press på förskolan att begränsa 

utrymmet för lek (ibid).  

Lynch (2014) hänvisar till flertalet studier som uppmärksammar lärares växande 

användning av sociala medier. I den aktuella studien blir det tydligt att miljön online tycks 

möjliggöra för lärare att uttrycka sina åsikter mer öppet, vilket delvis tros ha att göra med 

deltagarnas anonymitet i sammanhangen. Resultatet stödjer också slutsatsen att 

diskussioner i sociala medier kan ses som tillförlitliga, eftersom studien bekräftar resultat 

från tidigare studier som baserats på fokusgrupper och intervjuer. Trots att materialet bara 

innefattar åsikter som uttryckts av förskollärare som själva valt att diskutera 

förändringarna av Ontarios läroplan, och resultatet därmed inte kan anses varar 

generaliserbart, så anser Lynch (ibid) att diskussioner på sociala medier kan vara 

kvalitativt intressanta eftersom de ger en bild av vad ett urval anser om ett specifikt ämne.   

En annan studie som liksom Lynch (2014) berör förskollärares attityder till förändringar 

av styrdokument är Kascak, Pupala och Mbuguas (2016) undersökning av hur 

förskollärare använder en grupp på Facebook för att uttrycka sig om en förskolereform, i 

form av en ny läroplan, i Slovakien. I studiens följs och analyseras 70 pedagogers inlägg 

rörande reformen. I gruppen, som hade mer än 9000 medlemmar vid studiens 

genomförande, lyftes ämnen och frågor om förskolans dagliga verksamhet. Utöver 

personal som arbetar i förskolan, så var personal från Slovakiens skoldepartement aktiva 

i gruppen. Insamlingen av material till studien tar sin start i samband med att planerna för 

reformen publiceras. Under studien sågs gruppens administratörer som viktiga aktörer, 

bland annat för att stänga av anonyma användare som Kascak, Pupala och Mbuguas ansåg 

kunde ha negativ inverkan på relevansen av det vetenskapliga resultatet (ibid).  

Resultatet av Kascak, Pupala och Mbuguas studie (2016) ger en bild av både motstånd 

mot och positiv respons inför den nya läroplanen. Genom Facebookgruppen organiserade 

förskollärarna också en egen utvärdering av läroplanen, vilken skickades till det statliga 

utbildningsinstitutet. Därigenom visar studien att Facebookgruppen fungerade som ett 

utrymme där förskollärarna kunde hantera sina känslor rörande reformen och samtidigt 

bli delaktiga i beslut rörande styrdokument. Kascak, Pupala och Mbuguas (2016) 
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framhåller att det är av vikt att författare bakom läroplaner visar att de tar hänsyn till 

lärares åsikter om styrdokumenten, för att det ska bli mer än bara ord på papper. 

Facebookgruppen i studien tycks vara en informellt skapad grupp, som får formell 

betydelse genom sin storlek och aktiviteter från statligt håll. Samtidigt väcker det frågor 

om hur oberoende kommunikationen i gruppen är.  

 Lärare på Instagram och dilemman kring lärares användning av 

sociala medier 

En studie på området lärare som använder Instagram, vilket är ett fält under uppbyggnad, 

är den gjord av Carpenter et al. (2020), vilken har undersökt varför pedagoger använder 

Instagram. Bakgrunden till studien är just en avsaknad av studier av denna plattform, som 

i dagsläget är den näst största bland sociala medier2. Genom att sprida en enkät via olika 

sociala medier samlades data till studien. 841 personer svarade på enkäten och det gjordes 

en tematisk analys av den kvalitativa data som främst tycks ha riktat sig till respondenter 

i USA (ibid). 

Liksom andra sociala medier, tillhandahåller Instagram inte en neutral plattform där idéer 

delas (Carpenter et al. 2020). Hur plattformen är uppbyggd påverkar både upplevelsen 

och kommunikationen. Studiens förståelse av hur pedagoger använder Instagram utgår 

ifrån två principer. Den första principen handlar om platser med samhörighet (affinity 

spaces), vilket i detta fall innebär att pedagogerna kan antas vara mindre styrda av 

geografi och i första hand kan utgå ifrån ett gemensamt intresse för professionen. Platsen 

möjliggör också ett mer flytande engagemang där gränserna för vem som ingår i 

gemenskapen inte är dragna (ibid). Om begreppet affinity spaces sätts i relation till Lantz-

Andersson, Lundin och Selwyns (2018) nätverksbeskrivningar skulle det kanske kunna 

beskrivas som informellt skapade nätverk, med odefinierade gränser.  

Precis som i studierna av Lantz-Andersson, Lundin och Selwyn (2018), Yildirim (2019) 

och Marklund (2015) angav den största delen av Instagram-användarna i Carpenter et al.s 

studie (2020) att de ansåg att användningen av Instagram hade gynnat deras utveckling 

som pedagoger. Att självständighet, kunskap om innehåll och pedagogisk kunskap ansågs 

ha ökat hos de flesta kan motivera användningen av plattformen, skriver Carpenter et al. 

Majoriteten av användarna i undersökningen angav skäl kopplade till utbyte med kollegor 

 

2 Detta stämmer även med aktuella svenska förhållanden. Se Internetstiftelsen (2020). 
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som av stor vikt för deras användning av Instagram för professionen. I detta tycks 

användningen av hashtags vara av vikt, då endast en liten del av respondenterna (7,7%) 

angav att de aldrig använde hashtags i sina professionsinlägg. Att skapa relationer och 

uppmuntra varandra tycks också få stort utrymme i kommentarsfälten. Kommentarer för 

att skapa debatt kring inlägg görs nästintill inte alls. I dessa avseenden stämmer Carpenter 

et al:s (2020) studie väl med bland annat Lantz-Andersson, Lundin och Selwyn (2018) 

samt Marklund (2015).  

Den andra principen som är viktigt i förståelsen av studien är teacherpreneurship och 

handlar om hur vissa pedagoger använder utrymmet format av samhörighet för att öka 

sitt inflytande utifrån ett ekonomiskt syfte (Carpenter et al. 2020). De 

marknadsföringsinlägg som Marklund (2015) nämner förekommer i 

förskolepedagogernas grupper kan kopplas samman med detta begrepp. 

Teacherpreneures inlägg kan både avskräcka och inspirera andra pedagoger i 

gemenskapen, framhåller Carpenter et al. (2020). Pedagoger kan också skifta mellan att 

delta utifrån ett ekonomiskt syfte och utan det. Utifrån andra studier av hur pedagoger 

använder sociala medier, samt vissa studier som rör annan användning av Instagram, dras 

slutsatsen att den minimala möjligheten att dela länkar på Instagram (det är bara möjligt 

att dela en länk i beskrivningen av kontots biografi) minskar möjligheten att använda 

plattformen för teacherpreneurship. Studiens resultat visar heller inte på någon större 

förekomst av det (ibid).  

Det finns både fördelar och utmaningar med sociala medier (Carpenter et al. 2020). En 

av utmaningarna som tas upp av Carpenter et al. är hur bristen på gatekeepers skapar 

utmaningar gällande sortering av innehåll. ” In Instagram’s case, the platform’s visual 

nature could place too much emphasis on content that is aesthetically pleasing rather than 

educationally beneficial” (Carpenter et al. 2020, s 3). Hur det visuella, estetiskt tilltalande, 

får stort utrymme är något som flera respondenter i studien lyfter som ett problem. Det 

finns också data som tyder på att det visuella innehållet gör att det uppfattas som mer 

personligt och det tycks inte skapa samma utrymme för diskussion som mer textbaserade 

plattformar. Andra utmaningar är att det kan skapas diskurser där konstruktiva 

diskussioner om innehållet uteblir och att du som användare liksom pedagog inte möter 

ett tillräckligt varierat innehåll för att utmanas i dina tankar om undervisning. En nackdel 

med Instagrams affinity spaces (Carpenter et al. 2020) skulle kunna vara att den starka 
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samhörighet som enligt Lantz- Andersson, Lundin och Selwyn (2018) kan ge grund för 

lärare att utmana varandra är svårare att nå. Även om det inte tycks föras några större 

debatter bland pedagoger på plattformen Instagram uttrycker flera att de fått nya 

perspektiv genom sitt användande, skriver Carpenter et al. (2020). Författarna konstaterar 

att hur pedagogernas nätverk ser ut på Instagram kan variera mycket, vilket också 

påverkar i vilken mån de utmanas i sina tankar kring undervisning (ibid).  

Carpenter et al. (2020) beskriver också utmaningar kring identiteten som en pedagog har 

på sociala medier, där ett behov av att visa upp en kompetent pedagog samsas med ett 

behov av att vara personlig för att skapa förtroende i gemenskapen.  Resultatet av studien 

på Instagram visar ett de flesta pedagoger som använder plattformen för sin profession 

inte började använda Instagram med den avsikten. Många blandar inlägg med koppling 

till profession med inlägg som privatperson (ibid). Precis som Lantz-Andersson, Lundin 

och Selwyn (2018) påpekade, så finns det dilemman kring det otydliga förhållandet 

mellan det professionella och det privata när lärare använder sociala medier. Det är också 

något som Thunman och Persson (2018) uppmärksammar.  

Thunman och Perssons (2018) studie handlar om etiska dilemman för lärares användning 

av sociala medier, både i mötet med elever och i den egna användningen. Studien 

behandlar lärares Facebookanvändning i grundskolans senare år och resultatet baseras på 

fokusgrupper med lärare som har omfattande erfarenhet av att använda bland annat 

sociala medier i sitt arbete. Som bakgrund till studien finns diskussionen kring om rollen 

som lärare ska ses som ett kall eller en profession. Utifrån det används en teori som 

fokuserar på människors strategier för att integrera och dela upp olika förväntningar och 

roller, det vill säga hur gränser dras mellan exempelvis arbete och fritid. I de integrerade 

roller, det vill säga roller som inte gör skillnad på privat och professionell, som Thunman 

och Persson identifierar i lärares möten med elever på Facebook är förutsättningarna på 

plattformen en del av vad som styr lärarnas strategier. Bristen på möjligheter att begränsa 

vem som får tillgång till vilken information gör att vissa lärare väljer att agera med sin 

profession i åtanke både gällande elevernas agerande och sitt eget agerande på den sociala 

medie-plattformen. Det innebär att ett personligt engagemang i yrkesrollen som tidigare 

förknippats med synen på läraryrket som ett kall, nu kan knytas till synen på lärarrollen 

som en profession (Thunman & Persson 2018). Det kan förklara den genomgående 

professionella tonen, som Lantz-Andersson, Lundin och Selwyn (2018) skriver om, 
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liksom den blandning av professionellt och privat som lärarna i Carpenter et al:s (2020) 

undersökning berättar om. Om lärarna hela tiden måste ha sin professionella yrkesroll i 

åtanke, så finns det inget behov av en tydlig gräns till privatlivet.  

I Yildirims studie (2019) förespråkas det att styrningen av informellt skapade nätverk bör 

tas över av exempelvis staten och Marklund (2015) uttrycker att de personer som är mest 

aktiva eller är ledande i nätverk kanske bör få mer kunskap om mentorskap.  Både 

Yildirim (2019) och Marklund (2015) konstaterar dock att det finns forskning som menar 

att formellt skapade nätverk inte har samma vinster som de informellt skapade, vilket 

bland annat beskrivs bero på vem som har agens, närvaro/frånvaro av hierarkier och att 

de lärarinitierade nätverken behandlar frågor som ligger nära lärarnas egen vardag. Även 

om det finns dilemman kring pedagogers användning av sociala medier bör dess fördelar 

för pedagogernas professionsutveckling tas i beaktande, vilket Carpenter et al. (2020) 

uttrycker att policyer som begränsar pedagogers användning av sociala medier inte gör. 

Sociala mediers givna roll i många ungas vardag gör att det i stället kan vara relevant för 

lärarutbildningar att hjälpa blivande pedagoger att tillvarata sociala mediers fördelar 

(ibid).  

  



 

46 

4. Metod 

Utifrån studiens frågeställningar rörande hur pedagoger som är aktiva på Instagram 

beskriver estetiska lärprocesser har en netnografisk forskningsansats valts. I studien 

används metoder som förknippas med kvalitativ forskning (Bryman 2008). I likhet med 

etnografin, medför netnografin en teknik som innebär att data samlas om människors 

beteenden i ett socialt och kulturellt sammanhang (Kozinets 2011).  

I detta kapitel förklaras de metoder som har använts för insamling och analys av material. 

Den netnografiska forskningsansatsens innebär en öppen forskningsprocess och 

deltagande observation på fältet. Delar av det material som har funnits behandlas som 

arkivdata och behandlingen av den kompletteras med intervjuer.  

4.1. Netnografi 

Netnografisk forskning beskrivs av Kozinets (2011) som en form av etnografisk 

forskning. Liksom etnografisk forskning innefattar det att forskaren strävar efter att förstå 

och beskriva socialt och kulturellt liv (ibid; Berg 2018), i detta fall förskolepedagogers 

resonerande kring estetiska lärprocesser. Det specifika för netnografin är att den har växt 

fram ur ett behov av att anpassa forskningsmetoder till den växande sociala världen som 

utvecklas i digital form (Kozinets 2011). Att gå in i, samla in och analysera data om en 

nätgemenskap eller onlinekultur, samt att göra etiska övervägande för arbetet innebär 

något annat än etnografiskt undersökningar av sociala sammanhang där människor möts 

fysiskt på en plats (ibid). Den netnografiska metoden innebär att internet förstås och 

beskrivs som såväl redskap som umgängesyta (Berg 2018). Därmed är det inte avgörande 

att fältarbetet sker online eller att en specifik metod används för generering av empiriskt 

material, skriver Berg (2018). Kozinets (2011) hävdar dock att forskningen bygger på 

deltagande observationer på fältet, som i detta fall är bland förskolepedagoger på 

Instagram. 

När en forskningsfråga leder en studie till ett digitalt sammanhang är det av vikt att välja 

ett relevant sammanhang samt hur detta bör studeras (Berg 2018). Nätgemenskapen bör 

först och främst vara relevant för forskningen (Kozinets 2011). I denna studie har 

plattformen Instagram valts som den umgängesyta som är i fokus. Pedagoger använder 

olika typer av sociala medier för att kommunicera kring sådant som är relevant för yrket 

(Carpenter et al. 2020; Lynch 2014; Yildirim 2019). Instagram är den sociala-medie- 
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plattform som just nu är näst vanligast i Sverige (Internetstiftelsen 2020). Valet att studera 

Instagram bygger på dess popularitet, men också den kombination av bild eller video och 

text som dominerar plattformen. Denna kombination är särskilt relevant för estetiska 

lärprocesser, då bildmaterialet kan vara både estetiskt i sig och ge ytterligare förståelse 

för det som beskrivs. Berg (2018) påpekar, med hänvisning till Robinson och Schulz 

(2009 i Berg 2018, s 43) att multimodalitet är en given del av netnografisk forskning. Det 

som sker på internet innefattar flera uttrycksformer och har ofta en märkbar koppling till 

den materiella världen. Vi kan inte heller förutsätta en tydlig gräns mellan det privata och 

offentliga (ibid), vilket bland andra Carpenter et al. (2020) bekräftar stämmer med 

pedagogers användning av Instagram.  

Användare av Instagram kan välja om materialet som de delar där ska vara tillgängligt 

för alla eller om tillgången ska begränsas. Om användaren väljer att materialet ska vara 

tillgängligt för alla så kan alla andra med konton på Instagram se materialet, men också 

personer utan konton kan få tillgång till det genom webbplatsen. I denna studie är det 

sådana inlägg rörande estetiska lärprocesser, gjorda av förskolepedagoger, som 

undersökts. Det är med andra ord ett öppet sammanhang (Berg 2018; Bryman 2008). Berg 

(2018) och Kozinets (2011) beskriver interaktivitet som en förutsättning för netnografisk 

forskning. Det innebär både att det finns ett aktivt kommunikationsflöde mellan 

deltagarna (Kozinets 2011) och att fältet förstås under forskningens gång samt empiriskt 

material genereras parallellt med detta arbete (Berg 2018). Det förutsätter också en viss 

kontinuitet i sammanhangets flöde (ibid), vilket också stämmer med Kozinets (2011) 

definition av nätgemenskaper.  

Motsatsen till den interaktiva netnografiska forskningen är om det empiriska materialet 

enbart behandlas som ett arkiv (Berg 2018). Arkivariska netnografiska data kan dock vara 

en del av materialet i en netnografisk studie (Kozinets 2011). I den aktuella studien har 

förståelsen för hur fältet bäst undersöks förändrats under arbetets gång, vilket gjort att 

både återblickande och omedelbar interaktion med fältet har varit aktuell. 

Forskningsdesignen har därmed växt fram parallellt med att analyser av material har 

gjorts. I denna process har olika former av möten med förskolepedagoger på Instagram 

varit avgörande.  
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 Öppen forskningsprocess i deltagande observation 

Interaktionen med nätgemenskaper som undersöks kan se olika ut (Kozinets 2011). Det 

är dock viktigt att överväga på vilket sätt entrén i nätgemenskapen görs (ibid). Som en 

del av den netnografiska forskningsprocessen har ett publikt Instagram-konto upprättats 

i denna forskningsstudie. Genom kontot har min roll som följare av andra konton 

tydliggjorts. Detta skulle kunna beskrivas som en öppen roll (Bryman 2008). Kontot har 

också använts för direktkommunikation med deltagare i studien. Periodvis har inlägg på 

kontot gjorts för att synliggöra tankar och idéer under studiens gång. På så sätt har 

deltagare och andra intresserade både kunnat ta del av samt kommentera resonemang 

kring studien. Pedagoger på fältet som studerats har alltså uppmärksammats på 

genomförandet av studien och delvis kunnat påverka dess riktning, vilket kan beskrivas 

som en öppen forskningsprocess. Möjligheten att låta gränsen mellan forskningsprocess 

och kommunikationen om den vara mindre påtaglig är något som Berg (2018) beskriver 

som en möjlighet i det netnografiska fältet. På så sätt kan deltagarna påverka studien och 

den kan bli dynamisk på samma sätt som företeelserna som studeras. Detta är ännu en del 

som bidrar till en mer interaktiv process, vilket Berg (ibid) beskriver som en förutsättning 

för netnografisk forskning.  

Kozinets (2011) beskriver hur studier har synliggjort att det finns variation och kulturella 

egenskaper i nätgemenskaper. Det motiverar deltagande observation som en metod för 

netnografi (ibid). Bryman (2008) beskriver olika typer av roller som en etnograf kan ha 

beroende på engagemang i den sociala miljön. Genom att ta plats med ett konto så som 

det beskrivits ovan, följa flödet som rör estetiska lärprocesser i förskolan och interagera 

med förskolepedagoger på Instagram skulle min roll i den aktuella studien kunna 

beskrivas som deltagare i det sociala sammanhanget. Samtidigt har jag tagit rollen som 

observatör, vilket innebär att jag observerar och intervjuar, men inte är engagerad i 

deltagarnas vardag på samma sätt som de är (ibid). Genom kontot på Instagram är jag 

som forskare ständigt närvarande i nätgemenskapen, om kontot ses som en representation 

för mig som forskare. Samtidigt är det möjligt att välja tillfällen då jag går in för att aktivt 

studera det som sker i realtid genom flödets uppdatering eller har skett i form av olika 

typer av kommunikation.  
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 Intervjuer  

Deltagande observationer som metod för undersökningar på nätet bör, enligt Kozinets 

(2011) kombineras med intervjuer. Kommunikationen som sker via datorn formas av 

mediet (ibid). I detta fall har intervjuer skett skriftligen via Instagrams funktion för 

direktmeddelande. Valet av denna form är dels gjort utifrån att fokus på plattformen 

behålls, genom att intervjun sker i miljön som undersöks. Samtidigt ger det praktiska 

möjligheter att direkt i konversationen hänvisa till deltagarnas flöde på Instagram, samt 

att vara tidsmässigt flexibel. Intervjuerna pågick inte under en förbestämd tid, utan i 

stället fick varje deltagare en inledande fråga som de kunde välja att svar på när tillfälle 

gavs. Tempot på konversationerna varierade därefter mellan olika deltagare, vilket gjorde 

att tiden från den första frågan besvarades till avslutandet av intervjun varierade i längd 

från två dagar till tre veckor.  

Intervjuerna i studien kan kategoriseras som semistrukturerade (Bryman 2008), då de 

utgår från teman som har formulerats utifrån studiens frågeställningar och det materials 

som har genererats genom deltagande observation samtidigt som intervjuerna inte 

innehåller i förväg formulerade frågor som ställs i en viss ordning. Utifrån de förbestämda 

temana formulerades frågor som anknöt till den specifika deltagarens konto och utifrån 

svaren som gavs under intervjuns gång.  

 Arkivdata och visuell etnografi 

Arkivdata från en nätgemenskap kan ge en kulturell baslinje (Kozinets 2011). Att tidigare 

interaktioner från kulturen finns samlat möjliggör för netnografen att göra observationer 

i efterhand och på så sätt få en fördjupad förståelse för sammanhanget. En stor mängd 

data kräver avgränsningar kring vad som sparas. Visuellt material kan bidra med 

perspektiv som inte synliggörs i text (ibid), vilket varit aktuellt i denna studie. I studien 

används arkivdata i form av flödesinlägg från olika Instagramkonton. Inläggen består av 

bilder, videos och verbal text. Materialet har liksom Kozinets (2011) föreslår 

kategoriserats och sorterats för att skapa en förståelse för fältet under arbetets gång, men 

materialet har också fungerat som underlag för intervjuer. Foto-elicitering beskrivs av 

Bryman (2008, s. 403) som ”foton som grund för diskursen”. Bilderna fungerar då som 

utgångspunkt för diskussion kring vad de betyder och handlar om, vilket alltså har varit 

aktuellt i denna studie. Bilder kan bidra till att skapa en gemensam kontext (Bryman 

2008). Inläggen används som gemensam referens vid intervjuer. Bilder, videos och texter 
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är då respondenternas egna, men i presentationen av studien har de till viss del omformats 

och därmed blivit forskningsstyrda (Bryman 2008). Hur avgränsningar och bearbetning 

av arkivdatan har gjorts förklaras ytterligare i kapitlet genomförande. 

4.2. Forskningsetiska ställningstaganden 

Forskning ska enligt forskningskravet bidra till nya eller fördjupade kunskaper 

(Vetenskapsrådet 2002). Det finns få studier om förskollärares eller förskolepedagogers 

användning av sociala medier (Lantz-Andersson, Lundin & Selwyn 2018) och Instagram 

har idag en stark position bland sociala medier (Internetstiftelsen 2020). Denna studie kan 

bidra till forskningsfältet rörande estetik i förskolan och till det netnografiska fältet. På så 

sätt förhåller sig studien till forskningskravet. Forskningskravet ska enligt 

Vetenskapsrådet (2002) vägas mot individskyddskravet, vilket innebär att individen ska 

skyddas mot otillbörlig insyn. De inlägg som granskas i studien består av bilder och texter 

från förskolors verksamheter. Det finns dock inga bilder eller texter som gör att barnen i 

verksamheten kan identifieras av utomstående. Innehållet bedöms heller inte vara av 

sådan karaktär att de ger inblick i enskilda individers livsförhållanden eller berör annan 

känslig information.  

Konfidentialitetskravet innebär att personer som ingår i studien inte ska kunna identifieras 

och att information om personer som kan identifieras inte ska vara tillgänglig för 

utomstående (Vetenskapsrådet 2002).  I de fall där respondenter har angett namn, 

antingen genom sitt Instagramkonto eller i direkt kommunikation till mig, via Instagrams 

meddelandefunktion, har informationen inte varit tillgänglig för utomstående. Detsamma 

gäller eventuella pseudonym som de själva använder på Instagram, då dessa är jämförbara 

med hur verkliga namn används (Kozinets 2011). I analysmaterial samt text och bild som 

delas i denna uppsats har samtliga personer avidentifierats. De bilder och texter som visas 

i resultatet kommer från förskolors och pedagogers personliga konton, men inläggen har 

omformats i syfte att minska risken att dessa ska kunna vara möjliga att spåra till de 

specifika kontona. Även om innehåll publiceras öppet på Instagram så finns det etiska 

aspekter att ta hänsyn till när det gäller netnografiska studier, eftersom det är lätt att söka 

på särskilt innehåll som publicerats och analyserats i ett annat sammanhang än det 

ursprungliga (Berg 2018; Kozinets 2011). Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när 

det gäller anonymitet och citering av netnografiska data (Kozinets 2011). Det är en 

balansgång mellan att skydda en privatperson och att ge offentliga personer uppskattning 
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(ibid). Då flera av deltagarna i denna studie har en stor mängd följare på Instagram skulle 

de eventuellt kunna räknas som offentliga personer. Pedagogerna med personliga 

Instagram-konton har därför informerats om att varken deras konto eller deras riktiga 

namn kommer att presenteras för någon som inte är involverad i arbetet med denna studie 

(se bilaga 2 och 3). De har också fått göra valet att låta det av deras inlägg som används 

i intervjun vara en del av materialet i studien.  

Kommersiella nätverkssajter har ofta användarvillkor som kan begränsa användningen 

av det som publiceras där (Kozinets 2011). Forskning kan dock undantas dessa utifrån 

bestämmelser om skäligt bruk i länder som USA och Sverige (ibid). Vetenskapsrådet 

(2002) anger, angående samtyckeskravet, att när uppgifter tas från existerande 

information, exempelvis massmedier, behöver samtyckes ej lämnas. Kozinets (2011) 

anger att normalt interagerande i en nätgemenskap inte kräver informerat samtycke. 

Normalt interagerande innebär att netnografen deltar på samma sätt som övriga 

medlemmar i gemenskapen och för anteckningar under tiden (ibid). Då samtliga konton 

som följdes för studiens räkning var öppna, så krävdes det inget direkt medgivande från 

deras sida för att jag skulle kunna följa dem eller se deras inlägg. Personerna bakom 

kontona hade gjort valet att låta kontona publika (tillgängliga för alla). När ett sådant 

konto får en ny följare kommer en notis om detta och kontoinnehavarna kan välja att titta 

på följarens profil. 

Att vara öppen med sin närvaro, presentera sin identitet korrekt och ange något om 

undersöknings syfte är viktigt i netnografisk forskning, förklarar Kozinets (2011). I min 

profil framgick mitt namn och en kort förklaring av kontots innehåll ”Skriver 

magisteruppsats i utbildningsvetenskap. Studerar perspektiv på estetiska lärprocesser i 

förskolan. Det netnografiska arbetet sker delvis här.” Genom kontots profil fanns också 

möjlighet att kontakta mig personligen. I det inledande arbetet bedömde jag att det inte 

krävdes ytterligare information. Utifrån det forskningsetiska informationskravet, som 

innebär att de som berörs av forskningen ska informeras om dess syfte, kan deltagandet i 

studien i detta skede beskrivas som passivt (Vetenskapsrådet 2002), eftersom materialet 

hämtades från ett redan tillgängligt sammanhang.   

Kozinets (2011) anger att intervjuer räknas som en form av interaktion som kräver 

informerat samtycke. Efter den inledande analysen blev det relevant att göra en tydligare 

presentation av mitt intresse för varje konto. Jag skickade då ett direktmeddelande till 
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varje konto med en förklaring av mitt intresse för deras inlägg och frågan om de skulle 

kunna diskutera detta med mig (se bilaga 1). Personerna bakom kontona kunde då välja 

om de ville delta i studien. Ytterligare respondenter söktes bland de som visat intresse för 

studiens konto, genom att de valt att följa kontot alternativt gilla eller kommentera inlägg 

gjorda på kontot. Några möjliga respondenter kontaktades utifrån rekommendationer från 

följare. De som då kontaktades fick också studiens syfte förklarat för sig, liksom frågan 

om de ville delta (se bilaga 2). Därmed bedömer jag att informationskravet och 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002) har praktiserats för respondenternas deltagande. 

Nyttjandekravet, som innebär att uppgifter om enskilda personer bara får användas för 

forskningsändamål (ibid) beaktas i detta fall genom att materialet som samlats in och 

analyserats för denna studies räkning också endast används för denna studie.  

4.3. Analys av data 

Analys av kvalitativa data i en netnografisk studie är induktiv (Kozinets 2011). Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver hur en induktiv ansats innebär att en mängd observationer 

och erfarenheter görs av en mängd enskilda fall utifrån vilka det skapas generella 

slutsatser. Motsatsen är deduktiv ansats, där ett generellt påstående eller en generell regel 

fungerar ger en hypotes som prövas i ett eller ett antal fall. Förekomsten av strikt 

induktiva eller deduktiva förhållningssätt är dock ovanlig. Ett tredje sätt att komma fram 

till en slutsats är abduktion, vilket innebär att forskaren pendlar mellan det redan kända 

och nya erfarenheter. För att göra en god abduktiv slutledning krävs tidigare kunskaper, 

men också öppenhet för nya upptäckter. Genom jämförelser och tolkningar av kända 

kunskaper, teorier och nya data söks mönster och de mest sannolika förklaringarna (ibid). 

Frågeställningarna i denna studie är formulerade så att resultat av data är grunden för 

eventuella slutsatser, vilket stämmer med såväl Brymans (2008) som Fejes och 

Thornbergs (2015) beskrivningar av en induktiv ansats. Till exempel krävs det praktiska 

exempel på beskrivningar av estetiska lärprocesser för att kunna svara på hur de görs av 

förskolepedagoger i sammanhanget på Instagram.  Genom att förståelsen för fältet och de 

metoder som används växer fram under studiens gång, under vilken tidigare forskning 

också tillkommer som referenser, finns det inslag i analysarbetet som skulle kunna 

förknippas med abduktivt arbete.  
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 Analys av visuella data: Innehåll och uttryck 

Kozinets (2011) betonar att analys av netnografisk data bör ta hänsyn till att 

kommunikation i netnografins kulturella sammanhang består av mer än text. I denna 

studie ingår data i form av Instagraminlägg som består av text, symboler, bild och/eller 

videos. Inläggen analyserades både utifrån innehåll, det vill säga vad som beskrivs, och 

uttryck, hur det beskrivs. Det visuella uttrycket är av särskild betydelse, då det är bildrutan 

som tar störst plats när en tittar igenom flödet på den aktuella plattformen. Innehåll 

analyserades för att få syn på vilka aktiviteter som beskrevs och i vilken mån dessa 

kopplades till vissa teorier, styrdokument eller pedagogiska perspektiv. Att förbindelsen 

mellan innehåll och uttryck kan vara mer eller mindre tydligt och i sammanhanget bitvis 

överlappande togs också i beaktande i analysen.  

 Analys av interaktionsakter: Social positionering 

En analys av netnografisk data kan inrikta sig på att titta på interaktionsakter (Kozinets 

2011). När interaktionsakterna studeras innebär det att det sociala sammanhanget mellan 

förskolepedagoger på Instagram är i fokus. Inläggen som görs på Instagram är en form 

av kommunikation med kontots följare och kan ha inslag av interaktioner genom gilla-

markeringar eller kommentarer. Likaså kan valet att följa andras konton ses som en del 

av den sociala interaktionen. En viss analys har gjorts av dessa former av interaktioner, 

eftersom det kan ge en bild av hur det som beskrivs uppfattas i sammanhanget på 

Instagram. Genom intervjuerna kan deltagarnas beskrivningar av sina kontons syften och 

hur de ser på interaktioner eller vill positionera sig också ses som en del i denna sociala 

värld. Olika former av uttryck som används i inlägg kan också vara en del av en social 

positionering. Det sociala sammanhanget i vilket pedagoger på Instagram verkar kan 

bidra till bilden av vad som formar beskrivningar av estetiska lärprocesser i förskolan. 

 Det praktiska analysarbetet 

Kozinets (2011) beskriver ett antal processer som är anpassade för netnografers analys av 

kvalitativa data. Analysen består då av: kodning, anteckningar, abstraktion och 

komparation, kontroll och förfining, generalisering samt teoretiserande. Den analytiska 

kodningen kan kombineras med en hermeneutisk tolkning, vilket då ger både en slags 

beskrivning av innehållet och möjliga förklaringar av desamma (ibid). I denna studie görs 

just detta. 



 

54 

Det praktiska arbetet med analysen i denna studie skulle med Kozinets (2011) ord 

beskrivas som manuell. Materialet har sparats och sorterats med hjälp av olika vanligt 

förekommande program (Word, PowerPoint, Anteckningar) i datorn. Anteckningar, 

markeringar och sortering har gjorts manuellt i dessa program. En karta över 

interaktionsakter har först gjorts analogt, med papper och penna, innan den förtydligats i 

PowerPoint. 
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5. Genomförande 

 

Figur 2: Schema över studiens steg. Ljusgröna figurer anger steg som handlar om förskolors Instagramkonton. 

Mörkgröna figurer anger steg som berör pedagogers personliga konton. Pilar anger stegens följd.   

I en netnografisk studie skapas en förståelse för fältet under tiden som fältet undersöks, 

det innebär att analys och materialinsamling till viss del sker parallellt (Berg 2018). Ovan 

beskrivs de steg som ingick i denna studie. Nedan görs först en kort beskrivning av 

studiens steg, vilka sedan förklaras ytterligare under kommande rubriker.  

Inledningsvis gjordes en kategorisering av olika typer av konton som bedömdes relevanta 

för studiens ämne. Därefter valdes konton som tillhörde förskolor, härefter kallade 

förskolekonton, ut för att studeras närmre. Flödet från tio konton studerades närmre. Ur 

varje kontos flöde valdes fem inlägg ut. Dessa inlägg kunde på något sätt kopplas till 

estetiska lärprocesser. Inläggen sorterades i syfte att få en överblick över eventuella 

likheter, skillnader eller teman i hur estetiska uttrycksformer beskrevs av förskolorna. 

Vilka förskolor som kontona representerade samt förhållandet mellan förskolornas 

konton kartlades också. För att få ytterligare förståelse för kontonas syfte och funktion 

intervjuades tre representanter för förskolekonton som ingick i kartläggningen. 

Undersökningen av förskolekonton skapades en viss förståelse för studiens ämne, men 

den synliggjorde också frågor som bedömdes behöva ytterligare perspektiv. I nästa steg 

söktes därför fler deltagare till studien. Sju intervjuer gjordes med pedagoger med 

personliga konton. Deltagarna i dessa intervjuer valde under intervjuerna ut ett inlägg 

från sitt eget konto. De personliga kontonas presentationer och förhållandet mellan 

kontona kartlades. Med intryck från intervjuerna och ytterligare förståelse för fältet 

gjordes en ny sortering och kategorisering av de tidigare studerade förskolekontonas totalt 
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50 inlägg. Inläggen som valts ut från pedagogers personliga konton relaterades till denna 

sortering och kategorisering. Efter studiens alla steg gjordes slutligen en avslutande 

analys.    

5.1. Kategorisering och val av flöde 

Inför studien sökte jag, genom deltagande observation, aktivt efter en bredd bland konton 

på Instagram. Strävan efter bredd innebar att både konton som uttryckte att de utgick ifrån 

särskilda pedagogiska inriktningar (exempelvis Reggio Emilia, Ur och Skur) och sådana 

som inte hade någon uttalade profil eller konton som jag uppfattade stod för en variation 

i visuellt och språkligt uttryck söktes. Personerna bakom de konton som jag inledningsvis 

kom i kontakt med verkade främst vara kvinnor i samma åldersspann. Personerna tycktes 

också ha liknande kulturella bakgrunder. Därför utvecklade jag mina sökningar genom 

att följa hashtags och förskolekonton, inte specifika pedagoger. Nedan beskrivs arbetet 

med att bestämma vilka av dessa som skulle ingå i det flöde som inledningsvis analyserats 

i studien. 

 Kategorisering av konton 

Med grund i tidigare erfarenheter och deltagande observation kategoriserades konton som 

på olika sätt hade innehåll som i någon mån handlade om förskolors arbete med estetiska 

lärprocesser eller skapande. Kategoriseringen gjordes utifrån vilken roll profilen 

(verksamheten, personen eller personerna) bakom kontot hade. Denna kategorisering 

gjordes utifrån behovet att avgränsa arbetet, samt utifrån studiens syfte och en strävan 

efter att få ett representativt underlag. Följande fyra kategorier skapades utifrån 

materialet:  

Förskolekonton – Det är tydligt uttryckt att det är en hel förskola eller en avdelning på en 

förskola som står bakom kontot. Inläggen som görs på kontot är en del av arbetet i 

verksamheten.  

Ateljerista – En person som har särskilt uppdrag riktat mot estetik i sin anställning 

och/eller utbildning, vilket framgår av profilbeskrivningen. Inläggen kan göras både som 

en del av arbetsuppgifterna och som privatperson. Då rollen ateljerista ursprungligen 

kommer från Reggio Emilias förskolor, kan det antas att finnas en koppling till pedagogik 

inspirerad av dessa.  



 

57 

Engagerade förskolepedagog – En person som beskriver sig som förskollärare står bakom 

kontot. Inläggen görs oftast som privatperson, men de berör olika delar av yrket.  

Pedagogisk inspiratör – Personen eller personerna bakom kontot har uttalade uppdrag 

som handlar om att inspirerar eller handleda andra pedagoger, exempelvis genom att 

föreläsa. Uppdragen kan vara en del av eller utöver en anställning, exempelvis genom ett 

eget företag. Kontots inlägg kan göras som en del i uppdraget, men kan också vara en 

egen profilering eller marknadsföring. Denna kategori har innehåll som kan kopplas till 

teacherpreneurship beskrivet av Carpenter et al. (2020). 

Kategoriseringen av Instagramkonton kan inte sägas vara heltäckande och konton kan 

vara relevanta för flera av kategorierna. Särskilt kategorierna ateljerista, engagerad 

förskolepedagog och pedagogisk inspiratör kan vara överlappande. Kategorin 

förskolekonton skiljer sig från de andra, då det inte är ett personligt konto. Det är möjligt 

att någon som också hör till någon av de andra tre kategorierna är engagerad i ett 

förskolekonto, men i de presentationer som förskolekonton har på Instagram anges hela 

förskolan eller avdelningar på förskolan som avsändare. Det kan utifrån det antas att det 

är olika delar av förskolans verksamhet som beskrivs. Baserat på detta särdrag i kategorin 

förskolekonton bedömdes kategorin i detta skede ge mest heltäckande och representativt 

underlag för studiens ämne; förskolepedagogers beskrivningar av estetiska lärprocesser i 

förskolan.   

 Val av flöde 

I en strävan efter att både rikta flödet av inlägg mot estetiska lärprocesser och att undvika 

att få ett alltför snävt urval användes hashtags som utgångspunkt. En hashtag är en 

markering som kan göras i olika sammanhang på nätet och ett inlägg kan ha flera 

hashtags. Ett exempel #estetiskauttrycksformer, vilket i sammanhanget Instagram 

markerar att ett inlägg har något med just estetiska uttrycksformer att göra. Inledningsvis 

användes studiens Instagramkonto för att följa tio olika hashtags som kunde kopplas till 

estetisk verksamhet. De valda hashtagen hade ingen direkt koppling till någon pedagogisk 

inriktning eller någon specifik uttrycksform. Två kriterier för att hashtagen skulle vara 

aktuell var att kategorin förskolekonton använt den och att det fanns mer än 100 inlägg 

som markerats med just denna hashtag på plattformen Instagram. Via de valda hashtagsen 

valdes tio förskolekonton ut. Valet av konton gjordes genom att jag vid ett tillfälle gick 

in på respektive hashtag och tittade på de senaste inläggen, varpå en förskola som nyligen 
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gjort ett inlägg där hashtagen använts valdes. Då vissa förskolor använt flera hashtags och 

alla konton som använt hashtagen inte kunde kategoriseras som förskolekonto var det inte 

alltid det senaste inlägget som var aktuellt.  

5.2. Undersökning av förskolekonton och deras inlägg 

När flödet som skulle studeras hade valts ut genomsöktes detta material efter inlägg som 

kunde kopplas till studiens syfte. För att få ytterligare förståelse för materialet och 

synliggöra eventuell obalans i urvalet söktes information om eventuella profileringar och 

geografisk plats på huvudmäns offentliga webbsidor. Förhållandet mellan kontona på 

Instagram undersöktes i syfte att synliggöra eventuella nätgemenskaper eller 

filterbubblor. För att få förståelse för kontons och inläggs syfte genomfördes även 

intervjuer med representanter för förskolekonton.  

 Sortering och kategorisering av inlägg 

I förskolornas flöden fanns flera inlägg som kunde kopplas till någon form av estetisk 

verksamhet, men i de sorteringen tittade jag endast på dem som markerats med en utvald 

hashtag eller uttryckligen beskrevs som skapande, estetik eller där ord direkt kunde 

kopplas till någon av uttrycksformerna bild och form, musik, drama eller dans 

(exempelvis teater, måla). Inlägg som hade bilder av material som ofta kopplas till 

särskilda uttrycksformer (exempelvis kopplas lera ofta till bild och form) blev inte en del 

av materialet om det inte också uttrycktes i ord att det handlade om skapande eller 

estetiska uttrycksformer. Inte heller textbaserade beskrivningar som inte kompletterades 

av bilder eller videos som kunde kopplas till det beskrivna uttrycket fanns med i 

materialet. 

I den första analysen tittade jag på fem för studien relevanta inlägg från varje 

förskolekonto. Inläggen hade gjorts under perioden från augusti till och med oktober 

2020. Eftersom mängden inlägg och kontinuiteten i kontonas flöden varierade kunde 

inläggen från ett konto vara alltifrån spridda över alla månader till att ha publicerats under 

samma vecka. Från varje konto valdes de fem första inläggen, från den aktuella perioden, 

som kunde kopplas till de valda estetiska uttrycksformerna.  

Analysen innebar att inlägg sorterades och kategoriserades på olika sätt. I denna sortering 

gjordes ingen skillnad på vem som utförde aktiviteten, alltså om barnen alternativt 
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pedagogerna utförde eller fick ta del av något, utan bara vilken uttrycksform som 

beskrevs. Syftet med denna analys var att få en uppfattning av hur olika kontons inlägg 

såg ut, om det fanns likheter/skillnader mellan och inom de olika kontona, det vill säga 

vilka olika former av beskrivningar av estetiska lärprocesser som fanns, och vad som 

eventuellt skulle kunna vara intressant att studera vidare. Utifrån detta formulerades 

följande frågeområden som på olika sätt var relevanta för samtliga konton: urval, 

estetikens plats och formatet.  

 Intervjuer med representanter för förskolekonton 

Ansvariga för de tio förskolekonton vars flöden studerats närmre kontaktades via 

Instagrams funktion för direktmeddelande. Tre av dessa valde att bidra till studiens 

material genom att svara på frågor kopplade till deras inlägg. Inledningsvis avhandlades 

praktiska frågor om vem eller vilka som skapade inläggen på kontona, vilket syfte som 

kontot hade och om det fanns några riktlinjer kring utformningen. Frågorna rörde därefter 

urval, estetikens plats och formatet. Urval handlade om vad som valdes ut för ett inlägg. 

Estetikens plats berörde vad som avgjorde när estetiken valdes som ämne för inlägg, vilka 

uttrycksformer som presenterades och varför. Formatet behandlade Instagram som 

kommunikationskanal.  

5.3. Fördjupning genom kartläggning och intervjuer med 

fler kategorier av konton 

Efter undersökningen av förskolekonton såg jag ett behov av att få ytterligare perspektiv 

på hur pedagoger som är verksamma på Instagram beskriver förskolans estetiska 

lärprocesser. Sorteringen och kategoriseringen av förskolekontonas inlägg väckte frågor 

kring och synliggjorde teman i förskolekontonas beskrivningar av estetiska lärprocesser. 

Intervjuerna som genomförts gav heller inte tillräckligt med underlag för att svara på 

forskningsfrågorna. Ytterligare perspektiv söktes genom att konton från de andra tre 

kategorierna, ateljeristor, engagerade förskolepedagoger och pedagogiska inspiratörer, 

söktes upp. Syftet med att kontakta dessa kategorier var att personerna bakom kontona på 

olika sätt utgav att de hade ett särskilt intresse för förskolans verksamhet. Då de 

personligen var aktiva aktörer bland förskolepedagoger på Instagram, så förmodades de 

kunna bidra med andra perspektiv än förskolekontona. 
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 Val av deltagare med personliga konton 

För att hitta deltagare från kategorierna ateljerista, engagerad förskolepedagog och 

pedagogiska inspiratörer användes det Instagramkonto som upprättats i studiens namn 

som bas. I detta sammanhang rörde det sig om ett målinriktat urval (Bryman 2008). Till 

att börja med kontaktades personer som på olika sätt visat intresse för studiens konto och 

ämne, genom att de kommenterat, gillat eller valt att följa kontots inlägg. Därefter söktes 

deltagare utifrån rekommendationer som gjorts under ett av kontots inlägg, där tips på 

konton som skulle kunna vara relevanta för studien söktes. Slutligen söktes konton bland 

de andra konton som följarna följde. De som sågs som relevanta att kontakta var konton 

som var öppna (inte privata), hade ett namn som signalerade att det berörde pedagogiska 

frågor i förskolan och nämnde skapande, estetik eller kreativitet bland sina höjdpunkter 

eller i den övergripande beskrivningen av kontot (biografin/profilen). Efter hand som 

olika kontoinnehavare svarade att de ville delta i studien så styrdes det fortsatta sökandet 

efter deltagare utifrån en strävan att få med konton som kunde kategoriseras på olika sätt 

utifrån pedagogisk inspiratör, ateljerista och engagerad förskolepedagog. 15 konton 

kontaktades varav sju valde att delta. Två av kontona hade två personer som var ansvariga 

för kontot och övriga fem konton hörde till en person vardera.  

 Intervjuer med ateljeristor, engagerade förskolepedagoger och 

pedagogiska inspiratörer 

Vid intervjuerna ombads kontoinnehavarna inledningsvis att välja ut ett inlägg från sitt 

eget kontos flöde. Inlägget de valde skulle de själva anse sa något om estetik, lärprocesser 

och förskola. Syftet med detta var att ha en gemensam referenspunkt för diskussionen om 

estetiska lärprocesser i förskolan. Kontoinnehavarna fick motivera sitt val av inlägg. På 

så sätt gavs de en möjlighet att beskriva vad som upptog deras fokus när det kom till 

ämnet för studien. Därefter rörde frågorna samma ämnen som vid kontakten med 

förskolekonton, det vill säga urval, estetikens plats och formatet. Frågorna knöts både till 

respondenternas egna konton och till det flöde de upplevde sig möta bland andra 

förskolepedagogers konton på Instagram.  

Den deltagande observation som fortsatte under hela studiens gång påverkade analysen 

av de inlägg som ingick i studien, vilka kategoriserades och sorterades om i slutet av 

undersökningen. Inläggen som deltagarna valde ut under intervjuerna relaterades också 
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till den sortering och kategorisering som gjorts av förskolekontonas inlägg. Summering: 

Deltagare och material i studien 

Här presenteras de deltagare och det material som samlats in under genomförandet och 

därmed är underlag för resultatet.  

 Förskolekonton  

Tio förskolekonton ingår i studien. Storleken på förskolorna bakom förskolekontona 

varierade stort. Det varierade också i vilken mån kontona var knutna till hela eller delar 

av förskolorna och bakom enskilda konton kunde allt från en till sju avdelningar finnas. 

På förskolornas hemsidor lyfts olika fokusområden (exempelvis språk och hållbar 

utveckling) och pedagogiska inriktningar för verksamheterna. En förskola beskrivs som 

inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi och ytterligare två anger att de har 

pedagogiska yrkesroller (ateljerista/pedagogista) förknippade med samma profil. En 

förskola har en profil kopplad till religion. Två av förskolorna bakom de utvalda kontona 

hade en annan huvudman än kommunen som de hörde till. Alla utom två förskolor låg i 

olika kommuner. Totalt 50 inlägg, fem från varje förskolekonto, ingår i studiens material. 

Varje inlägg innefattade en eller flera bilder och/eller videos i kombination med text. 

Personer kopplade till tre av de tio förskolekontona har deltagit i intervjuer via 

direktmeddelanden på Instagram.  

 Personliga konton 

Sju konton från kategorierna ateljerista, engagerad förskolepedagog och pedagogisk 

inspiratör ingår i studien. Flera av deltagarna kan definieras som mer än en kategori, 

varför samtliga härefter i huvudsak benämns som personliga konton. De sju kontona 

utgick från sex olika geografiska landskap. Representanter för samtliga konton har 

deltagit i intervjuer via Instagrams funktion för textmeddelande. Två av kontona drivs av 

vardera två personer och övriga av en person vardera. Det är alltså nio personer som 

deltagit i totalt sju intervjuer. Vid varje intervju har deltagare med personliga konton 

själva valt mellan ett och tre inlägg från sitt eget flöde. Totalt valdes nio inlägg ut från de 

sju kontona.  
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6. Resultat och analys 

De resultat som presenteras här utgår ifrån studiens frågeställningar: Hur beskrivs 

estetiska lärprocesser i förskolan av förskolepedagoger som, i sin yrkesroll eller utifrån 

ett personligt intresse, är verksamma på Instagram? samt Hur kan dessa beskrivningar 

förstås i relation till de netnografiska och förskolepedagogiska sammanhang som de 

ingår i? Den första frågan behandlas genom det empiriska materialet i form av 

flödesinlägg från förskolekonton och pedagogers personliga konton samt textbaserade 

intervjuer med förskolepedagoger. Den andra frågan besvaras delvis genom 

kartläggningar av de olika Instagram-konton som har ingått i studien, samt genom att 

inlägg från olika konton och det som framkommit under intervjuerna sätts i relation till 

varandra. I den efter resultat och analys följande diskussionen kommer ytterligare 

perspektiv på frågorna att lyftas genom att resultat och analys diskuteras i förhållande till 

det teoretiska fältet, liksom till tidigare forskning.  

I detta kapitel beskrivs inledningsvis de sammanhang och de syften som beskrivningarna 

av estetiska lärprocesser i förskolan görs i på Instagram. Skillnader och likheter för 

förskolekonton och pedagogers personliga konton beskrivs, eftersom sammanhanget har 

visat sig ha betydelse för innehåll och utformning av de flödesinlägg som ingår i studien. 

Därefter presenteras förekomsten av olika estetiska uttrycksformer och vilken roll de har 

i beskrivningarna som ingår i studien. Sedan presenteras olika typer av beskrivningar som 

har blivit synliga i analysen av materialet. Utifrån varje beskrivning aktualiseras och 

presenteras olika ämnen och förhållningssätt till estetiska lärprocesser i förskolan och hur 

det skildras av förskolepedagoger på Instagram. Avslutningsvis summeras analysen av 

resultatet och de slutsatser som gjorts utifrån denna.  

6.1. Beskrivningarnas sammanhang och syfte 

Kartläggningen av förhållandet mellan de konton som ingår i studien visar att Instagram 

kan ha olika funktioner, vilket kan bero på att olika konton har olika syften. De 

förskolekonton respektive personliga konton, som ingår i studien har olika mängd följare 

och är i olika grad kopplade till varandra. Resultatet som presenteras här visar att i vilken 

mån Instagram används som en plats att vara på för att presentera sin verksamhet eller 

som en plats för att skapa nätverk i till stor del skiljer sig beroende på vilken kategori av 

konto det är.  
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 Instagram som en plats att finnas på 

Förskolekontona i studien hade i månadsskiftet mars-april 2021 mellan 110 och 6020 

följare (avrundat till närmsta tiotal). Fördelningen av följare och vilka av kontona som 

följde varandra visas i figur 3.  

 

Figur 3: Varje hus representerar ett förskolekonton. Pilar anger hur förskolorna följer varandras konton. 

Av de tre förskolor som deltog i intervjuer hade alla en pedagog som var mer ansvarig 

för publiceringen, men två av dem uttryckte att det gjordes i samråd med eller på uppdrag 

av kollegor på den aktuella förskolan. De beskrev alla att syftet med deras förskolas konto 

var att göra reklam för och visa upp verksamheten. Pedagoger på en förskola, som beskrev 

en medvetenhet tanke kring att presentera olika perspektiv, uttryckte att kontot innebar 

positiva utbyten med andra pedagoger på Instagram. Den typ av inlägg som upplevs få 

mest respons är de som ger konkreta tips och lösningar på material och miljö. Samma 

förskola beskriver hur arbetet med Instagram har hjälpt till att skapa en gemensam vision 

av förskolans verksamhet, genom att de har fått sätta ord på vad de gör.  

 Instagram som arena för kollegialt utbyte och profilering 

De sju konton som här räknas som personliga konton (vilka ingår i en eller flera av 

kategorierna ateljeristor, engagerad förskolepedagog och pedagogisk inspiratör) och som 

deltagit i intervjuerna, hade vid tiden då intervjuerna genomfördes mellan 770 och 3300 

följare. Fördelningen av följare och vilka av kontona som följde varandra visas i figur 3.  
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 Då kontoinnehavarna i vissa fall angav och i andra fall kan antas ha ytterligare konton, 

så är det inte uteslutet att de enskilda personerna bakom kontona följde varandra i större 

utsträckning än vad som har blivit synligt här.  

 

Figur 4: Varje P representerar ett pedagogkonto. P2 och P7 har markerats med två ringar eftersom det är två 

pedagoger som står bakom vart och ett av de kontona. Placering beskriver hur de förhåller sig till kategorierna 

ateljerista, pedagogisk inspiratör och engagerad förskolepedagog. Pilarna anger hur de följer varandras konton. 

De personliga kontona utgjorde i någon mån en koppling till pedagogernas arbete. De 

båda ateljeristorna (i figur 4 benämnda P5 och P6) hade kontot som en del av uppdraget 

i sin tjänst, vilket gjorde att en del av syftet var att beskriva verksamheten för berörda 

familjer. Inspiration till andra, i form av möjligheter inom estetisk verksamhet i förskolan 

och i form av möjligheter till reflektion kring förhållningssätt till barn och lärande var 

något som uttrycktes vara ett syfte för alla pedagoger med personliga konton. Flera 

uttryckte att de ville visa vad de stod för eller hade kompetens inom. De flesta uttryckte 

att de ville bidra till det kollegiala utbytet genom att dela med sig av sina erfarenheter 

eller kompetenser liksom att ta del av andras. Någon skriver att den själv inte följer så 

många andra konton, men att hen upplever det som positivt när någon kommenterar något 

som hen har delat med sig av. Övriga pedagoger beskriver utbytet med andra pedagoger 

som positivt, samtidigt som några uttrycker att det inte finns så mycket utrymme för 

djupare diskussioner mellan pedagoger på Instagram. Det uttrycks bland annat på 

följande sätt av tre olika pedagoger: 

Sociala medier är ju över lag väldigt flyktiga och kan också bli ytliga. 

saknas en öppen reflektion där en kan ombestämma sig 

Det som jag tänker är vi visar upp vår bästa sida. Sällan eller aldrig bjuder vi på ngt 

som blivit galet och så faktiskt utvecklat oss och verksamheten. 
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Ett par deltagare beskriver hur de har hittat egna sammanhang för att reflektera med andra 

på pedagoger på Instagram och en uttrycker att hen försöker starta diskussioner genom 

”sticka ut hakan” ibland.  

6.2. Förskolors estetiska aktiviteter 

Här beskrivs förekomsten av olika uttrycksformer och i vilken mån de är mål eller medel, 

samt hur styrt målet är, för de estetiska lärprocessers som beskrivs i förskolekontonas 

inlägg. Eftersom förekomsten av olika uttrycksformer är något som diskuterats under 

intervjuerna med förskolepedagoger med personliga konton så presenteras också det som 

en del av detta resultat, även om de pedagogernas inlägg inte ingår i de 50 inlägg som har 

sorterats i denna del.  

 Uttrycksformer 

En sortering av de tio förskolekontonas totalt 50 inlägg gjordes utifrån fyra olika former 

av uttryck; bild, musik, drama och dans. De flesta inläggen handlade enbart om 

aktiviteter, miljöer eller material som kunde kopplas till uttrycksformen bild, vilket 

illustreras i nedanstående diagram. Diagrammet visar också att dans var minst 

förekommande eftersom endast två inlägg handlade om dans, varav ett var i kombination 

med en annan uttrycksform. 

  

Under intervjuerna med förskolepedagoger med personliga konton adresserades frågan 

om vilka uttrycksformer som tycktes få mest utrymme bland beskrivningar av estetiska 

lärprocesser i förskolan. Flera deltagare uttryckte att förekomsten av bild och form kan 
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bero på att formatet Instagram bygger på visuellt material. En pedagog resonerade på 

följande sätt: 

Det kan nog bero på att det är lättare att fånga på bild än t.ex. drama, musicerande 

och dans då barnens ansikten inte ska synas 

Ett par pedagoger konstaterade att de själva hade mest bild- och form-relaterade inlägg i 

sina flöden, vilket bland annat uttrycktes här: 

Själv ser jag hur mitt konto tar upp en stor del av det. Kanske för att det är ett konkret 

sätt att visa?! Dans musik sång drama (beroende på hur en tolkar dessa 

begrepp/discipliner) får mindre utrymme . Jag upplever själv att det är svårare att 

fånga in på foto utan att barnen syns. Det är i dessa ämnen som barnens uttryck blir 

så viktiga - kroppskommunicerandet. 

Ett par deltagare uttrycker att de själva upplever att de sällan stöter på drama och dans. 

Tre av deltagarna ger exempel på hur de själva delar innehåll med andra uttrycksformer 

eller följer andra konton som handlar om andra uttrycksformer, som dans, musik och 

drama. Ett av de personliga kontona handlar till stor del om drama. Pedagogerna bakom 

kontot förklarar hur de tänker kring att bild och form kan upplevas vara dominerande 

bland de beskrivningar av estetik i förskolan som finns på Instagram:  

Dramalek är ett sätt att kunna uppleva sin omvärld. Vi tror att det kan vara svårt för 

vissa att våga spela/arbeta med teater, drama. För det kräver att jag själv vågar, är 

aktivt delaktig med barnen. Fördelarna vi ser med att använda drama och klä oss i 

en karaktär i ett års tid är väldigt stora. Barnen lär känna karaktärerna, vi kan arbeta 

med stora frågor samt vi kan utveckla karaktärerna tillsammans med barnen. 

En annan deltagare frågar sig om det kan vara just ateljeristor är särskilt aktiva på 

Instagram och att ateljeristor i första hand arbetar med bild och form.  

Resultatet visar att bild och form är dominerande som uttrycksform bland 

beskrivningarna av estetiska lärprocesser på Instagram. En del av förklaringen till det 

tycks vara det visuella formatet och regler kring att barn inte ska kunna identifieras på 

bilder som förskolor eller pedagoger lägger ut på sociala medier. Utifrån det kan 

Instagrams uttrycksmöjligheter sägas styra vilket innehåll som kan förmedlas. 

Pedagogers egen kompetens eller erfarenheter antyds också vara delar av förklaringen till 

beskrivningarnas innehåll. Utifrån detta går det inte säga i vilken mån innehållet som 

uttrycks i beskrivningarna är representativt för det som sker i förskolans verksamhet.  
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 Om, I, Med och Genom estetiken 

Som en del i analysen av förskolornas Instagraminlägg markerades de 50 inläggen med 

de fyra lärandeformer som beskrivs i Lindströms (2008; 2010; 2012) modell, vilken 

presenterats i avsnitt 2.2 (Estetiska lärprocesser). Att sortera inläggen utifrån om de 

estetiska uttrycken var mål eller medel, samt i vilken mån det var styrt, var till viss del 

beroende av hur tydligt syftet med aktiviteterna skrevs ut i förskolekontonas 

Instagraminlägg. Flertalet inlägg kunde kopplas till estetik som både mål och medel eller 

med både förutbestämda mål och mer öppet utforskande. Över än hälften av inläggen 

kunde kopplas till mer än en form av lärande där estiska uttrycksformer utgjorde en del 

av processen. Fyra av de femtio inläggen kopplas samman med mer än två av de fyra 

lärandeformerna om, i, med och genom estetik.  

Här visar resultatet att det finns begränsningar när Lindströms (2008, 2010, 2012) modell 

används för att beskriva i vilken mån en estetisk uttrycksform är mål eller medel, samt 

hur styrt målet är. En del av begränsningen är i detta sammanhang knuten till det material 

som har analyserats. Variationerna i hur tydligt syftet med en aktivitet beskrivs är stora. 

I vissa fall kan hashtags tolkas som ett syfte i en beskrivning av en aktivitet. Exempelvis 

kan en beskrivning av en aktivitet med att måla av solrosor markeras med 

#naturvetenskap, vilket då antyder att bildarbetet användes som medel för att lära om 

solrosor. Om vi ser bilder av solrosor och händer som målar stämmer också tecknets 

uttryck med vad som beskrivs som innehåll. Ett sådant inlägg kan därför tolkas som att 

det handlar om lärande med bild. Utifrån en intervju med pedagoger bakom ett 

förskolekonto kan tolkningen dock omvärderas. Pedagogerna beskriver under intervjun 

att det kan finnas ett syfte med något som görs på förskolan, men att beskrivningen i ett 

inlägg på Instagram kan markeras med många olika saker som har med det som visas att 

göra. Beskrivningen av avbildandet av solrosor skulle därmed också kunna handla om 

arbete i bild, där solrosorna råkar vara motivet.  

I vissa fall beskrivs det tydligt att barnen ska lära känna ett särskilt material eller en teknik, 

då innehållet uttrycks med bild och text som förstärker varandra. Exempelvis kan en text 

förklara att barnen lär känna material för att sedan måla samtidigt som det är flera bilder 

som visar hur barnen känner på penslar innan de målar med färg på penslarna. En sådan 

beskrivning kan tolkas som lärande om uttrycksformen bild.  
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Divergenta mål som inte var beroende av den specifika uttrycksformen, det vill säga 

lärande genom estetik, var särskilt svår att tydligt urskilja. En del av svårigheten hade att 

göra med att det var enskilda aktiviteter som beskrevs, vilket bara illustrerade korta 

nedslag i förskolornas verksamheter. Både specifika syften och aktiviteter med 

odefinierade syften kan vara svåra att tolka som att de ger mer övergripande erfarenheter. 

Exempel på inlägg som kopplades samman med lärande genom är när det beskrevs handla 

om att barn eller personal får erfarenhet av att samarbeta estetiskt eller när något görs för 

att skapa samhörighet. Mer specifikt kunde #normkreatvitet anges som en del av ett 

färgtema, där det betonas att alla ska kunna uttrycka sig på det sätt de vill eller 

#kollaborativtlärande under ett tema kring en bok.  

Materialet gör det relevant att fråga sig i vilken mån det finns tydliga syften eller mål för 

alla aktiviteter eller möjliga aktiviteter som beskrivs. Både representanter för 

förskolekonton och förskolepedagoger med personliga konton uttrycker att lärandet i 

förskolan vävs ihop och att estetiken eller estetiska lärprocesser kan vara svåra att urskilja. 

Pedagoger från en förskola uttrycker att det inte är möjligt att lära exempelvis matematik 

som ett ämne och att estetiska uttrycksformer kan vara ett sätt att erfara något som 

anknyter till matematik. Pedagogerna beskriver vidare att de har syften inför det som görs 

inom olika uttrycksformer på förskolan, men att de förhåller sig öppna inför vad som sker 

när barnen möter materialen kopplade till uttrycksformen. Lindströms modell (2008; 

2010; 2012) kan därmed vara svår att tillämpa på förskolans arbetssätt.  

6.3. Fem typer av beskrivningar 

Vid genomgången av de tio förskolornas 50 inlägg studerades deras innehåll och uttryck, 

i linje med semiotikens beskrivning (Hansson, Karlsson & Nordströms 2006). Innehållet 

innefattar här vad beskrivningen handlar om, det vill säga vad bild och text i inlägget 

berättar om. Uttrycket handlar om gestaltningen, det vill säga på vilket sätt innehållet 

beskrivs, vilket också påverkas av mediet som det uttrycks i.  

Instagram bygger som nämnt, på visuellt material i form av bilder och/eller videos som 

kompletteras av en text, som kan innehålla markeringar i form av hashtags. En generell 

summering av de tio förskolekontonas totalt 50 inlägg visar att inläggen oftast innehöll 

fotografier i kombination med text. Varje inlägg bestod av minst en och som mest tio 

bilder och/eller videos. Endast fem inlägg innehöll videos. Fyra inlägg innehöll bilder av 
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dokument och sex inlägg innehöll bilder av digitalt skapade kollage, av vilka tre var 

kombinationer av bild och text. Alla inlägg innehöll text, men av varierande längd. De 

flesta förskolorna använde hashtags i sina inlägg.  

I sorteringen av beskrivningarna, utifrån uttryck och innehåll, synliggjordes fem olika 

typer av beskrivningar. Två typer av beskrivningar var pedagogiska miljöer och material 

(elva inlägg) samt resultat av estetiskt skapande (fem inlägg). Ett inlägg beskrev enbart 

pedagoger i estetiskt görande, men ytterligare tre inlägg från andra kategorier innehåller 

delar där pedagoger är aktiva i estetiskt görande vilket gör att totalt fyra inlägg kan räknas 

till denna typ av beskrivning. Beskrivningar där flera olika aktiviteter, miljöer eller 

material ingick, varav något som berörde estetiska uttrycksformer var en del, var 

återkommande (elva inlägg). Dessa benämns härefter som berättelser med ett estetiskt 

inslag. Kategorin barn i estetiskt görande är den största, dit 21 inlägg räknas. Nedan 

presenteras mer om hur dessa olika typer av beskrivningar tar sig uttryck och vad de 

innehåller. Eftersom kategorierna kommer ur sorteringen av förskolekontons inlägg, så 

förklaras typen av beskrivning först utifrån just förskolekontonas inlägg. Därefter ges 

exempel på hur de personliga kontonas utvalda inlägg kan relateras till beskrivningen. 

Utifrån jämförelsen mellan de olika kontotypernas beskrivningar aktualiseras olika 

ämnen och förhållningssätt som också har uppmärksammats under intervjuerna. Varje 

typ av beskrivning följs därför av en rubrik som visar på något som blivit synligt under 

genomgången av materialet. Rubriken kopplas till den specifika typen av beskrivning, 

men kan vara relevant i förhållande till flera delar av resultatet.  

 Pedagogiska miljöer och material 

Förskolors beskrivningar av praktiska lösningar, som handlar om hur de presenterar olika 

material eller har utformat miljöerna, har både observerats under deltagande observation 

och finns representerade bland förskolekontonas inlägg. Sju förskolekonton som har 

studerats har inlägg som beskriver pedagogiska miljöer och material. Det konto med flest 

följare står för fyra av de tio inläggen. Flera av Lindströms (2008; 2010; 2012) fyra 

lärandeformer kan anas i denna typ av beskrivningar. Eftersom material kopplat till 

estetiska uttrycksformer till stor del presenteras utan att betraktaren vet i vilket 

sammanhang barnen erbjuds att använda det kan beskrivningarna dock främst kopplas till 

lärande i en estetisk uttrycksform. 
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Bild 1: Pedagogiska miljöer och material. Exempel från förskolekonto. Fotografierna är inläggets ursprungliga. 

Texten är min beskrivning av inläggets ursprungliga text. 

Innehåll 

I några inlägg beskrivs större delen av en förskoleavdelning. Andra inlägg, som exemplet 

i bild 1, handlar enbart om ett material eller en station i en pedagogisk miljö. I de flesta 

av beskrivningarnas texter förklarar pedagogerna att de har arbetat fram en utformning 

på miljöer, material riktade till barnen eller påbörjat ett tema. Materialet som presenteras 

kan vara både former för dokumentation, sångtexter och annat pedagogiskt material.  

Uttryck 

Exemplet i bild 1 visar en station i helbild, halvbild och en närbild av hur barnen använder 

materialet. Det är beige och vitt som dominerar bilderna, i kombination med klara 

accentfärger. Kombinationen av färger och bildutsnitt är återkommande i många 

beskrivningar av denna typ och det tycks finnas en medvetenhet om det estetiska uttrycket 

i dessa beskrivningar. I något fall får betraktaren genom ett par videos och fotografier 

följa med in i olika rum på en förskoleavdelning. Bilder av hur barnen använder material 

eller hur de är delaktiga i skapandet av materialet tillhör undantagen. De genomgående 

färgtonerna bland bilderna kompletteras ofta med en framåtsyftande text. Den estetiska 

uttrycksformen beskrivs som en möjlighet, exempelvis i en ateljé där det är möjligt att 

måla, en plats där barnen kan rita eller ett material som ska erbjuda #skapandeiförskolan.  

Exempel från personliga konton 

Bland de personliga kontonas utvalda inlägg återfinns följande exempel som är just en 

beskrivning av pedagogiska miljöer och material. 
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Bild 2: Pedagogiska miljöer och material. Exempel från en pedagogs personliga konto. Fotografiet är deltagarens 

eget. Texten är min beskrivning av inläggets ursprungliga text. 

Både till innehåll och uttryck stämmer inlägget i bild 2 som väl med de beskrivningar av 

pedagogiska miljöer och material som förskolekontona har gjort, på så sätt att en 

översiktsbild kompletteras med en text om hur ett praktiskt problem har lösts och hur det 

som syns i bilden används. Under intervjun används inlägget som utgångspunkt när 

pedagogen bakom beskrivningen förklarar sin syn på estetiska lärprocesser: 

För mig är nog estetik mer än lera, måleri och tecknande... Att se det vackra, det 

kreativa i allt... Men just här är det ju lite blandat. Det är vår plats för lera. Det finns 

dokumentation, barnens lärprocesser, hur utforskandet av leran utvecklas… 

6.3.1.1. Estetikens betydelse i utformningen av ett inlägg 

I beskrivningar av pedagogiska miljöer och material tycks uttrycket vara av särskilt stor 

betydelse för pedagogerna. Medvetenheten om det estetiska uttrycket som tycktes finnas 

bland förskolekonton när det kommer till beskrivningar av pedagogiska miljöer och 

material återfinns bland förskolepedagogerna med personliga konton. Pedagogen bakom 

inlägget där en plats för lera presenteras (bild 2) förklarar hur det finns en medvetenhet 

kring färgskalan: 

Detta är vårt rum där vi har valt att ha en naturlig färgskala, och mycket 

naturmaterial. 
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Färgskalan finns inte bara i detta inlägg. En färgskala nära trä och vitt är vad som 

dominerar flödet, förklarar pedagogen. Enstaka färgklickar finns med i miljöerna och kan 

få plats i flödet. Det finns en strävan efter ett enhetligt flöde med snygga bilder.  

Vid de tre intervjuerna med representanter för förskolekontona sa sig ingen ha någon 

uttalad mall eller några angivna riktlinjer för hur utläggen skulle utformas. 

Medvetenheten kring flödets estetik, i form av bland annat bilder, filter, färgskalor, är 

däremot något som alla pedagoger med personliga konton beskriver som viktigt under 

intervjuerna. En strävan efter harmoni i flödet, att förmedla eller uttrycka en känsla är 

återkommande i skildringarna av det egna estetiska uttrycket. Att Instagram är en 

plattform som bygger på bilder gör att just bilderna ses som viktiga. Det uttrycks på 

följande sätt av två pedagoger: 

Jag tänker att bilder som är estetiska även visar på en omsorg - omsorgen OM 

material och omsorgen om människorna som möter materialet. 

Det verkar som bilden lockar speciellt om det är något lite annorlunda som de kanske 

inte sett tidigare. 

Pedagogerna beskriver hur de själva fastnar för bilder i andras flöden och att det upplever 

att det är viktigt att fånga följare med bilder. När bilden lockar, så kan texten erbjuda 

ytterligare beskrivning. Någon pedagog har av praktiska skäl valt att inte skriva så mycket 

till bilderna:  

[…] dels för att inte krångla in mig i något samt för att det skulle ta mycket mera tid 

En annan pedagog beskriver hur följare kan väljer bort kontot när texten inte beskriver 

vad de förväntar sig: 

Många väljer att gå ur kontot då det inte handlar om tips och trix. Även när jag väljer 

att lägga ut texter som handlar om postkonstruktionistiskt teoribildning 

Pedagogen bakom inlägget i bild 2 förklarar att bilder som inte passar in i flödets stil kan 

användas i andra, mer flyktiga, funktioner på Instagram. Möjligheten att använda olika 

funktioner på Instagram beskrivs också av andra pedagoger med personliga konton: 

Insta ger oxå oss användare en möjlighet att utforska andra medier som live stream, 

igt-tv osv. 
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Flera av förskolepedagogerna med personliga konton använder dessutom andra kanaler 

än Instagram, exempelvis blogg och Youtube, för att kommunicera sina tankar om bland 

annat pedagogik. Dessa länkas i vissa fall i deras profiler.  

När det kommer till just Instagram tycks det alltså finnas en medvetenhet om det estetiska 

uttrycket bland pedagoger med personliga konton. Bland förskolekontona är det svårt att 

tydligt se några medvetna val kring genomgående färgskalor och dylikt i de enskilda 

flödena. Det kan i viss mån finnas återkommande vinklar, ljushet i bilder och eller sätt att 

uttrycka sig i text, men de flesta förskolekontona som jag har tittat på i studien varierar 

sitt estetiska uttryck. En del av förklaringen kan antas vara att det är olika pedagoger som 

står bakom de enskilda inläggen på ett förskolekonto.  

Att beskrivningarna av typen pedagogiska miljöer och material tycks innebära att 

estetiken i inläggens utformning blir mer påtaglig kan kanske förklaras av en medvetenhet 

om den pedagogiska miljöns utformning. Det vill säga att förskolorna månar om 

utformningen av sina miljöer, vilket också speglas i beskrivningarna av dem. En pedagog 

med ett personligt konto reflekterar kring just hur miljöer beskrivs och funderar över hur 

realistiska de är:  

Jag kan sakna barnets perspektiv. Ibland blir det bara estetiskt tilltalande lärmiljöer 

som iscensatts av pedagoger. Vad händer när barnet kommer in? Finns risk att barnet 

förstör den vackra bilden så det estetiska blir ett fängelse istället för en möjlighet? 

Så har jag tänkt ibland när jag sett för många snygga miljöer. 

Att en förskola står bakom fyra av de tio inläggen av typen pedagogiska miljöer och 

material kan också vara relevant att reflektera över, eftersom det förskolekontot har 

betydligt fler följare än övriga förskolekonton. Det estetiska uttryck som är 

återkommande i beskrivningar av pedagogiska miljöer och material återfinns också i det 

femte inlägget, som ingår i studien, från det förskolekontot. Genom texterna uttrycks 

också intresse för följarna, vilka kan antas vara andra förskolepedagoger, genom praktiska 

förklaringar på lösningarna eller frågor om hur beskrivningarna kan relateras andra 

förskoleverksamheter. När en förskola beskriver hur en miljö eller ett material presenteras 

är det också möjligt att tänka sig att det är just andra pedagoger och inte främst 

vårdnadshavare som är målgruppen. 

Resultatet visar här att en större mängd följare och en syn på Instagram som plats för 

kollegialt utbyte tycks innebära vissa val kring den estetiska utformningen av de 
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beskrivningar som flödesinlägg är. En pedagog med ett personligt konto eller en förskola 

med en medveten strategi att knyta kontakter är måna om att ha ett enhetligt uttryck. 

Syftet med och målgruppen för beskrivningar verkar påverka angelägenheten om uttryck 

respektive innehåll.  

 Resultat av estetiskt skapande 

Bland förskolekontonas inlägg fanns fem beskrivningar som handlade om resultat av 

estetiskt skapande. Inläggen var gjorda av tre olika förskolor. Beskrivningarna där lärande 

inom andra ämnen sker med estetiska uttrycksformer är överrepresenterad bland dessa 

beskrivningar. Samtliga lärandeformer i Lindströms modell (2008; 2020; 2012) kan dock 

ses representerade i beskrivningarna.  

 

Bild 3: Resultat av estetiskt skapande. Det ursprungliga inlägget innehåller fyra fotografier, varav tre visas här. Texten 

är en kombination av citat från och min beskrivning av inläggets ursprungliga text. 

Innehåll 

Inlägget i bild 3 kan se som representativt för kategorin på så sätt att det finns en tydlig 

anknytning till naturen. Samtliga av förskolekontonas beskrivningar av denna typ 

handlade om skapande med material utomhus, exempelvis landart, eller om skapande som 

skedde inomhus men hade anknytning till naturen, som avbildande av växter. I bild 3 

beskrivs bland annat solrosen och naturkunskap som sammanhang och syfte för 

aktiviteten. Liknande beskrivningar av sammanhang för resultatet som presenteras finns 

i övriga beskrivningar och i vissa fall nämns tekniker, material eller begrepp som använts. 

Två aktiviteter beskrivs främst som skapande eller estetik, i det ena fallet med en kort 

beskrivning av processen och vilka förmågor som barnen utvecklat under arbetet.  
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Uttryck 

Precis som i exemplet i bild 3 är det som visas i dessa beskrivningar färdiga resultat efter 

en aktivitet som involverat en estetisk uttrycksform. När det är avbildande aktiviteter som 

presenteras finns också fotografier av det som avbildats med i inlägget, så som solrosen i 

bild 3. I en beskrivning av denna typ syns barnhänder, men de vilar bredvid de färdiga 

lövbilderna. Övriga fyra beskrivningar visar inga andra spår av barn, mer än deras färdiga 

verk.  

Exempel från personliga konton 

Ett inlägg från en pedagogs personliga konto som har inslag som kan jämföras med 

beskrivningar av typen resultat av estetiskt skapande syns nedan (bild 4).  

 

Bild 4: Resultat av estetiskt skapande. Exempel från en pedagogs personliga konto. Bilden är den som ursprungligen 

fanns med i inlägget. Texten är min beskrivning av inläggets ursprungliga text.  

Liksom i förskolekontonas beskrivningar finns här temat natur representerat. Genom att 

inlägget i bild 4 beskriver hur odlingen planeras finns en framåtsyftning.  Referensen till 

en längre process och att bilderna i kollaget synliggör att det är barn som är aktiva i det 

som sker, skiljer bild 4 från förskolekontonas resultat-beskrivningar. Likheten finns i den 

ganska korta texten och hur teckningarna i bilden längst upp till höger visar just resultatet 

av aktiviteten. Pedagogen bakom inlägget förklarar vad det handlar om: 

Att få se på vackra bilder och att sedan själv få skapa. 
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6.3.2.1. Processer och produkter 

I sammanhanget med förskolepedagoger på Instagram är förhållandet mellan process och 

produkt relevant när det kommer till estetiska lärprocesser, precis som det är när 

didaktiken kring estetiska uttrycksformer diskuteras. Pedagogen bakom beskrivningen i 

bild 4 uttrycker under intervjun att det är processen som är viktigast, men att hen blir stolt 

över barnens arbeten och därför gärna vill visa upp produkten. Processen förstås här som 

arbetet med de estetiska uttrycksformerna och produkten är i detta fall den färdiga bilden 

som barnen har gjort. Att visa processen och inte bara produkten är något som fler 

pedagoger beskriver att de brottas med. Representanter för ett av förskolekontona 

uttrycker att Instagram innebär en begränsning i och med estetiken vävs in i så mycket 

och att hela processen inte blir synliggjord. En pedagog med personligt konto förklarar 

hur hen vill visa på fördjupande tankar och något annat än tips och pyssel: 

Men ibland blir det ju rätt ”simpla” inlägg också. Men inget ”pyssel” utan mer ett 

processinriktat arbete... 

Flera pedagoger med personliga konton uttrycker att de inte är intresserade av tips, och 

en uttrycker att en del väljer bort hens konto för att det inte handlar om det. Balansen 

mellan ett tydligt och lättillgängligt uttryck på Instagram och ett mer fördjupat arbetssätt 

tycks vara något som flera pedagoger med personliga konton reflekterar över. Två av dem 

skriver såhär: 

Tycker jag ser en massa ”pyssel” hela tiden... Sådant som inte vi sysslar med. Alltså 

pyssel som happenings, tagna ur sitt sammanhang. Tips och trix. Försöker mer att 

visa processer, både på vår förskolas ig och min egen. 

inte ofta en estetisk lärprocess visas i helhet - bara ngn del och därmed blir det ett 

konstaterande. Nyfikenheten fångad inte in 

En pedagog med personligt konto reflekterar kring i vilken mån förskolor kommer till 

fördjupningar när det handlar om projekt inom estetiska lärprocesser. Pedagoger bakom 

ett förskolekonto beskriver hur de estetiska lärprocesserna är särskilt viktiga i deras arbete 

med att låta barnen erfara på många sätt, med hela kroppen. På annan förskola uttrycker 

pedagogerna att de ser dans, teater och skapande verksamhet som estetik. Det de erbjuder 

barnen handlar om att vara ett komplement till hemmen och ge positiva upplevelser av 

exempelvis samarbete.  
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Resultatet visar att inställningen till processen som viktigare än produkten tycks vara 

dominerande bland förskolepedagogerna. Samtidigt uttrycker de att det är en utmaning 

att beskriva en estetisk lärprocess på ett sätt så att dess komplexitet synliggörs. Det kan 

kopplas till formatet Instagram, både i fråga om uttrycksmöjligheterna och 

sammanhanget som bygger på kommunikation med andra. 

 Pedagoger i estetiskt görande 

Det finns olika sammanhang där pedagogerna tydligt beskrivs som aktiva i aktiviteter 

med estetiska uttrycksformer. Från förskolekontona finns ett inlägg som handlar om 

verksamhetsutveckling, där bara pedagoger är närvarande. Ytterligare tre inlägg handlar 

om olika former av temadagar som involverar både barn och vuxna. Utifrån Lindströms 

modell (2008; 2010; 2012) tycks beskrivningarna i dessa fall handla om lärande med 

och/eller genom estetiska uttrycksformer. Det är alltså inte mediespecifika, men det kan 

röra sig om både divergenta värdegrundsmål, som när pedagoger ska samarbeta, eller 

konvergenta mål, som när ett särskilt tema ska presenteras för en grupp barn.  

 

Bild 5: Pedagoger i estetiskt görande. Exempel från förskolekonto. Fotografiet är ett av inläggets ursprungliga fem 

fotografier. Jag har suddat ansikten och huvuden som är synliga på fotografiet. Texten är min beskrivning av inläggets 

ursprungliga text. 
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Innehåll 

I bild 5 ges exempel på hur pedagoger använder den estetiska uttrycksformen drama för 

att presentera ett innehåll för barnen. Även om det i två inlägg av denna typ beskrivs flera 

aktiviteter som ingått under en temadag så är det bara i aktiviteter med sång som barn och 

vuxna beskrivs som aktiva i samma estetiska uttrycksform. För övrigt är pedagogerna 

själva engagerade i samband med kompetensutveckling, visar upp något för barnen som 

publik, som i bild 5, eller är barnen involverade i stationer som pedagogerna förberett.  

Uttryck 

När sammanhanget med verksamhetsutveckling beskrivs i texten, kompletteras den med 

flera bilder på både resultat och aktiviteter. I ett av de andra inläggen finns en video där 

sång hörs. Bilderna från temadagarna visar delar av aktiviteterna, symboler eller figurer 

kopplade till dagen och en stor mängd barn och vuxna som deltar i eller är åskådare till 

aktiviteterna, precis som bild 5. Texten utgörs ofta av en kort berättelse om dagens 

aktiviteter som beskrivs med adjektiv som härligt, underbar och kul. 

Exempel från personliga konton 

Från deltagarna med personliga konton anknyter bilden nedan till beskrivningar av typen 

pedagoger i estetiskt görande.  

 

Bild 6: Pedagoger i estetiskt görande. Exempel från en pedagogs personliga konto. Texten är citat kombinerat med 

min omskrivning från det ursprungliga inlägget. Inlägget innehåller tre videos och ett fotografi. De två bilderna med 

vita pilar på är stillbilder från inläggets videos. På den stora bilden har jag suddat pedagogens ansikte.   

I bild 6 syns det hur pedagogen är en del av barnens undersökande. På så sätt skiljer det 

sig från de exempel som fanns bland förskolekontonas inlägg, där barnen inte var aktiva 

i samma aktiviteter som pedagogerna. Pedagogen bakom inlägget i bild 6 beskriver det 
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som ett spontant undervisningstillfälle, vilket också är motsatt förskolekontonas 

planerade temadagar och kompetensutveckling:  

Vi upptäcker tillsammans olika sätt att spela musik. Processen ligger i att vi först 

inte vet vad makey makey är eller hur det fungerar. Tillsammans resonerar vi oss 

fram och provar olika material, men också olika tempon och toner. 

6.3.3.1. Gemensamt estetiskt görande 

Att låta barnens perspektiv ta plats och vikten av pedagogers delaktighet är 

återkommande när pedagogerna med personliga konton beskriver det estetiska 

arbetet i förskolan. Alla utom en av deltagarna beskriver självmant hur det är delar 

av deras förhållningssätt i arbetet. Delaktighet och ett tillåtande förhållningssätt har 

till viss del berörts tidigare i resultatet, men blir också synligt när ett par pedagoger 

beskriver sitt arbete på följande sätt:  

en tillåtande inställning till barnets egna initiativ 

ett sinnligt utforskande tillsammans med barnen 

En pedagog med personligt konto beskriver hur dennes arbete som ateljerista innebär att 

en långsiktigt plan som involverar arbete med estetiska lärprocesser för både barn och 

vuxna, då pedagogerna får utbildning i olika tekniker som barnen ska möta. Ett par 

pedagoger med gemensamt personligt konto beskriver hur leken är en viktig del av vad 

de gör och att barn och pedagoger behöver leka tillsammans: 

Det är viktigt för oss att vara med i leken, vara delaktig och även följa barnen. Många 

idéer och undervisningssituationer kommer till där. Vi får fina relationer till barnen 

och lär känna dem. 

Att pedagogerna och barnen är gemensamt engagerade i det estetiska arbetet och/eller att 

det finns ett tillåtande förhållningssätt som innebär att barnens initiativ är central är också 

något som är mer eller mindre synligt i de inlägg som deltagarna med personliga konton 

själva har valt ut. Den pedagog med personligt konto som inte uttryckligen beskriver ett 

särskilt förhållningssätt under intervjun använder ”vi” och ”vårt skapande” när hen 

förklarar vad som sker i några av dennes inlägg. ”Vi” finns också med i texter i inlägg 

från både pedagogers personliga konton och förskolekonton. Om dessa ”vi” innebär att 

det är ett gemensamt estetiskt arbete, där både barn och pedagoger är aktiva i görandet, 

är inte tydligt. I exemplet i bild 6 visar bilderna att barnen och pedagogerna är aktiva 
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tillsammans, vilket förenklar tolkningen av ”vi” i texten. Eftersom ”vi” används i många 

fler inlägg än de där pedagogerna är synbart aktiva i estetiskt görande kan ordet ”vi” 

tolkas som alla (barn och vuxna) på förskolan eller som att det är skrivet för att beskriva 

ett barnperspektiv. De förskolekonton och personliga konton som inte gör denna 

generella beskrivning av vilka som är aktiva i det estetiska arbetet uttrycker en skillnad 

genom att använda skriva både ”barnen” och ”vi”, vilket gör att det senare oftast kan 

tolkas som pedagogerna.  

Resultatet visar att det verkar finnas vissa skillnader i vilken mån barn och pedagoger är 

och beskrivs som gemensamt engagerade i det estetiska görandet, det vill säga i det 

praktiska arbetet i estetiska lärprocesser. Från förskolekontonas beskrivningar av typen 

pedagoger i estetiskt görande finns både bild, musik och drama närvarande, men det är 

endast i musik som pedagoger och barn är aktiva tillsammans. Pedagogerna med 

personliga konton tycks i större utsträckning än pedagogerna bakom förskolekonton vara 

engagerade i arbetet tillsammans med barnen. Samma förhållningssätt som innebär ett 

gemensamt estetiskt görande tycks också innefatta att barnens perspektiv är central i det 

estetiska arbetet. Det innebär inte att liknande förhållningssätt inte också finns bland 

pedagoger bakom förskolekonton. Att barnens utforskande är centralt uttrycks till viss 

del i inlägg av typen pedagogiska miljöer och material och i enstaka inlägg av typen barn 

i estetiskt görande. Vad som framgår av resultatet är att det i förskolekontonas 

beskrivningar av arbete med estetiska uttrycksformer inte finns ett tydligt pedagogiskt 

förhållningssätt som innebär att de estetiska lärprocesserna innefattar ett, för barn och 

pedagoger, gemensamt praktiskt arbete. 

 Berättelser med estetiska inslag 

Något som är relativt vanligt förekommande i studiens material är flödesinlägg där en 

kedja av händelser eller längre följd av aktiviteter beskrivs. Sju av förskolekontona står 

för elva inlägg med beskrivningar av denna typ. Bland dessa beskrivningar finns 

aktiviteter som kan tolkas som olika lärandeformer i Lindströms modell (2008; 2010; 

2012). Det finns berättelser där barn lär sig om penslar som de sedan får använda för att 

utforska i måleri.  I andra fall, som exemplet nedan (bild 7), kan syftet med att göra en 

gemensam bild med löv anses syfta till både att lära sig om teckningstekniken frottage 

och att samarbeta genom estetiken. Flest beskrivningar kan dock kopplas till lärande med 

estetik.  
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Bild 7: Berättelser med estetiska inslag. Exempel från förskolekonto. Det ursprungliga inlägget innehåller fem 

fotografier, varav tre visas här. På samtliga bilder har detaljer suddats och klippts bort av mig. Texten är min 

beskrivning av inläggets ursprungliga text. 

Innehåll 

I bild 7 visas, typiskt för berättelser med estetiska inslag, hur estetiska uttryck ingår som 

en del av det som beskrivs göras. I exemplet är bildarbete en av stationerna som erbjuds. 

Andra exempel är temadagar, en utflykt eller en dag på förskolan då exempelvis färgen 

grön är temat för dagen och färgen därför återspeglas i musiken som spelas på gården. I 

några fall är det en aktivitet som innehåller olika delar, som att ett experiment presenteras 

och barnen ritar sina hypoteser innan genomförandet. I tre av de elva berättelserna med 

estetiska inslag nämns musik eller sång och i ett beskrivs det hur barnen får se en video 

med exempel på en dans. Bildskapande med naturmaterial eller avbildning av natur 

återfinns också som exempel på denna typ av beskrivning. I ett par berättelse finns det 

figurer och fantasier som gränsar till dramalek, exempelvis när sagofigurer beskrivs som 

närvarande under en utflykt.  

Uttryck 

Exemplet i bild 7 är representativt för beskrivningar av denna typ, då bilderna visar 

material samt barn som är närvarande och aktiva i aktiviteterna. Liksom i andra typer av 

beskrivningar visas barnens närvaro här genom att deras händer, ben, bakhuvuden, ryggar 

och så vidare är synliga på fotografierna. I några fall finns digitala kollage med flera 

fotografier, i enstaka fall kompletterade med ord, med bland bilderna. I alla inlägg finns 

bilder som genom bakgrunden visar var aktiviteterna sker, som i bild 7 där det är synligt 

att aktiviteterna sker utomhus. Texterna i inläggen förklarar sammanhanget och hur de 
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olika delarna hänger ihop. I vissa fall beskrivs det nästa som en saga, med uppstart, något 

spännande och avslut.  

Exempel från personliga konton 

Följande inlägg från de personliga kontona har ett upplägg som skulle kunna beskrivas 

som en berättelse med estetiska inslag.  

 
Bild 8: Berättelse med estetiska inslag. Exempel från en pedagogs personliga konto. Bildkollaget utgör bilden i det 

ursprungliga inlägget, men med förändringen att de vuxnas ansikte också har suddats av mig. Texten är min 

beskrivning av den ursprungliga texten. 

Inlägget i bild 8 handlar om en form av projektarbete där estetiska uttrycksformer är en 

del. På så sätt är inlägget likt förskolekontonas. Projektet innebär i detta falla att barn och 

pedagoger skapar en form av nyhetsprogram kring det som skett i verksamheten. Texten 

är utförlig och ger också exempel på didaktiska frågor i arbetet, något som inte är så 

vanligt i förskolekontonas beskrivningar. Den utförliga beskrivningen med didaktiska 

frågor ger en fingervisning om att det är andra pedagoger, snarare än vårdnadshavare, 

som är målgruppen för beskrivningen. En detalj som gör detta inlägg olikt andra, är att 

barnen syns framifrån (om än med suddiga ansikten).  

6.3.4.1. Ämnesövergripande arbete och särskilda mål 

Deltagarna bakom inlägget i bild 8 motiverar sitt val av inlägg med att det handlar om att 

synliggöra barnens lärprocesser för dem, att göra barnen medvetna om sitt eget lärande. 
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Som pedagoger får de också möjlighet att se vad som är särskilt intressant för barnen. 

Inlägget visar även förskolans ämnesövergripande arbetssätt. Estetikens roll i just detta 

sammanhang förklaras på följande sätt:  

Estetiken syns i leken i greenscreen och skapandet av kanalen. Ibland spelar vi in 

”nyheterna” och barnen kan då klippa filmen, lägga på ljud, redigera och visa de 

andra. När vi leker nyheter är flera med bakom kameran. Någon leker regissör en 

annan den som slår i filmklappen och de andra är publik.  

I en del beskrivningar från förskolekonton anges särskilda läroplansmål som är kopplade 

till det estetiska arbete som beskrivs. Bland förskolepedagogerna med personliga konton 

uttrycks olika tankar om det sättet att beskriva syftet med en estetisk lärprocess. Ett par 

pedagoger med personliga konton uttrycker att de arbetar ämnesövergripande, men att de 

i olika inlägg vill visa olika delar av undervisningen. Det gör att skilda delar av läroplanen 

bli representerade. En annan pedagog med personligt konto uttrycker att estetiska 

lärprocesser innebär transdisciplinärt lärande och att hen själv, genom sina inlägg, vill 

visa att förskolans pedagoger inte ska fokusera på ett mål åt gången. Det 

ämnesövergripande eller transdisciplinära förhållningssättet till estetiska lärprocesser kan 

förmodas innebära att både olika mål och olika medel ingår i en estetisk lärprocess.  

Resultatet visar att estetiska uttrycksformer kan vara integrerade i ämnesövergripande 

arbetsformer, så kallade teman eller projekt. Men uttrycksformerna kan också vara 

fristående inslag i en kedja av händelser eller aktiviteter, som i bild 7. Pedagoger kan 

välja att väva in flera eller plocka fram enstaka läroplansmål eller andra uttryckta syften 

ur estetiska lärprocesser. 

 Barn i estetiskt görande 

Den vanligaste typen av beskrivningar i materialet av flödesinlägg som kan kopplas till 

estetiska uttrycksformer, är beskrivningar som till största del fokuserar på barnens 

engagemang i material och aktiviteter. Alla utom ett av de förskolekonton som ingår i 

studien har inlägg med denna typ av beskrivningar. Barn som är aktiva i estetiskt arbete 

återfinns i andra typer av beskrivningar, men 21 inlägg har det som centralt innehåll.  

Även om dessa beskrivningar främst visar sådant som enligt Lindströms modell (2008; 

2020; 2012) kan tolkas som om och i estetiska uttrycksformer, exempelvis när det är 

undersökande av färg som görs, så finns det beskrivningar där det möjligt att tolka in även 

med och genom. När barn målar med en solros, så som nedan (bild 10), skulle frågan om 
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det är solrosen som studeras eller om den är ett redskap för att närma sig bildarbete behöva 

ha ett tydligt svar för att det ska vara möjligt att sortera aktiviteten som mediespecifik 

lärande om eller i, eller medieneutralt lärande med estetik.  

 
Bild 9: Barn i estetiskt görande. Exempel från förskolekonto. Inlägget innefattar ursprungligen sex bilder, varav tre 

visas här. Texten är en kombination av min beskrivning av och citat från det ursprungliga inlägget. 

 

Bild 10: Barn i estetiskt görande. Exempel från förskolekonto. Bilderna är inläggets ursprungliga, men ansikten har 

suddats av mig. Texten är en kombination av citat och min beskrivning av inläggets ursprungliga text. 

Innehåll 

Ett inlägg av denna typ beskriver, genom text och bild, barn som dansar till musik på 

förskolegården.  Övriga inlägg beskriver, som i bild 9 och 10, olika former av bild- och 

form-arbete. I några fall beskrivs det bara att en grupp barn har arbetet med skapande vid 

det aktuella tillfället. Exemplen i bild 9 och 10 är representativa på så sätt att 

sammanhanget och/eller syftet i form av vad som undersöks eller vilket lärande som 
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förknippas med aktiviteten beskrivs. Växter som motiv eller material, så som i bild 10, 

återkommer i fyra inlägg och i ett par inlägg beskrivs pedagogernas förhållningssätt till 

lärande och barnens skapande.  

Inom bild och form är färg ett återkommande inslag. Färg i form av material som vi målar 

med, vanligen i form av så kallad flaskfärg som används i bild 9 och 10, ingår i 14 av 

beskrivningar av denna typ. Färg används när något avbildas, när nya tekniker presenteras 

och när det beskrivs hur material utforskas. I bild 9 beskrivs färgen gul som temat för 

aktiviteten. I ytterligare tre inlägg från olika förskolor används en specifik färg (kulör) 

som tema.  

Uttryck 

Utöver dans-inlägget är det bara ett inlägg som endast har ett fotografi som en del av 

beskrivningen. Ett par inlägg består av en bild, men där denna bild är ett digitalt kollage 

med flera fotografier. Bilder visar en del resultat av skapandet, material eller föremål som 

används i skapandet. Som i bild 9 och 10 är det emellertid främst bilder där barnen visas 

som aktiva i skapandet, genom att deras händer trycker färg på ett papper, håller i en 

pensel med färg mot ett papper eller bankar med en hammare på en blomma som ligger 

på en uppspänd målarduk. Ofta är det, som i bild 9, närbilder på något barns händer och 

material i samverkan. Sådana bilder varieras med bilder där flera barn ses aktiva i samma 

aktiviteter, som när det i bild 10 syns en del av ett bord med naturmaterial och penslar i 

barns händer. Enstaka bilder visar också material som blommor som avbildas eller hur 

det som skapats sätts upp eller hängs på tork.  

Pedagogiska förhållningssätt uttrycks genom att mötet med materialen och processen är 

viktiga eller att utrymme för utforskande och tillgängligt material är viktigt i förhållande 

till det kompetenta barnet. Texterna i inläggen är olika utförliga, där sammanhang och 

syfte förklaras i olika mån. I flera fall skulle dessa beskrivningar kunna beskrivas som 

nedslag i form av microberättelser, då de beskriver aktiviteten från uppstart till avslut. I 

enstaka inlägg används begreppet konstverk om barnens skapande, i fåtal texter finns 

direkta citat från förskolans läroplan (Lpfö 18 2018) och ibland avslutas texter med en 

hälsning som ”vi önskar alla en trevlig helg”.  

Exempel från personliga konton 

Bland inläggen som har valts från de personliga kontona handlar det i bild 11 om en färg 

som tema, precis som bild 9.  
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Bild 11: Barn i estetiskt görande. Exempel från en pedagogs personliga konto. Inlägget består ursprungligen av tre 

videos och sju fotografier. Bilden med en synlig metallkant är en stillbild från en video, övriga bilder stillbilder från 

det ursprungliga inlägget. Texten är min beskrivning av inläggets text. 

I beskrivningen i bild 11 syns det hur barnen arbetar med färg som material och kulör. 

Liksom tidigare exempel är det en blandning av närbilder, detaljbilder och 

översiktsbilder, där bland annat barnens arbete med materialen synliggörs genom att 

deras händer syns på bild. Texten beskriver kort sammanhanget för bilderna och hashtags 

refererar till ämnen inom förskolan. Den är skriven ur ett verksamhetsperspektiv, genom 

att ordet vi används. På dessa sätt har inlägget likheter med de beskrivningar som är gjorda 

förskolekontona. Det som är speciellt med inlägget i bild 11 är att det är ett genomgående 

tema i färgen grön och ett estetisk fokus, samtidigt som det är flera olika aktiviteter och 

pedagogiska material som presenteras som delar av ett projekt. Bland förskolekontonas 

inlägg beskrivs färgen (kulören) som tema antingen i enskilda estetiska händelser, som i 

bild 9, eller i en kedja av aktiviteter där estetiken är ett inslag (vilket då placerat inlägget 

bland beskrivningar av typen berättelser med estetiska inslag). Bakom inlägget i bild 11 

finns en pedagog med ett ateljeristauppdrag, vilket kan förklara denna skillnad.   

Pedagogen som har gjort beskrivningen i bild 11 förklarar under intervjun att inlägget ger 

en inblick i dennes långsiktiga utvecklingsarbete för hela förskolan. Det innebär att både 

barn och pedagoger får erfarenheter av estetiska lärprocesser. Hen förklarar: 

Jag har valt att följa naturens färger då vi har en profilering i djur och natur. Och 

varje år har vi fokus på olika sinnen. I år syn och känsel. Nästa år bygger vi på med 

doft och smak där vi också kommer att plantera doften och smaken för att se om det 

kan växa något nytt och 3:e året plockar vi ut färgerna i dansen. Så varje månad får 
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hemvisterna olika uppdrag i färgen där de ska ta färgen vidare...+att de blir inbjudna 

till ateljén i en teknik+ att de får en ny deg av mig. Dvs. Uppleva färgen tillsammans.  

Ett annat exempel från de personliga kontona som passar in bland beskrivningar av barn 

i estetiskt görande följer nedan.  

 

Bild 12: Barn i estetiskt görande. Exempel från en pedagogs personliga konto. Texten är min beskrivning av inläggets 

ursprungliga text i kombination med direkta citat från inlägget. Inlägget består ursprungligen av tio bilder, varav fyra 

visas här. 

Inlägget i bild 12 har både uttryck och innehåll som liknar de som förekommer i 

förskolekontonas beskrivningar. I texten beskriver pedagogen hur denne anpassar sin 

pedagogiska plan efter barnens estetiska utforskande. På så sätt finns det likheter med ett 

par av förskolekontonas inlägg. Det finns dock vissa skillnader i hur denne pedagog 

uttrycker sig jämfört med liknande beskrivningar från förskolekontona. Uttrycket i texten 

är personligt, då textens innehåll handlar om just denna pedagogs reflektion kring 

aktiviteten. Genom de begrepp som används i texten synliggörs ett teoretiskt perspektiv. 

Bland förskolekontons beskrivningar finns referenser till pedagogiskt inriktningar, 

metoder, generella förhållningsätt och dylikt, men inte tydligt teoretiska perspektiv. 
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I intervjun med pedagogen som har gjort inlägget i bild 12 motiveras valet av inlägg med 

att det visar hur det sker något i mötet mellan barn och material. Pedagogen uttrycker att 

olika material skapar olika förväntningar och möjligheter:   

Används mer fördefinierat material, såsom exempelvis bilgarage finns det i det 

förväntningar om hur det bör användas. Ofta i form av den vuxnes normer, normer 

som begränsar. 

Iscensättandet med savoykål - kol/grafit - skapar förutsättningar för alla - ett eget 

skapande utifrån tidigare erfarenheter, i kollaborativt möte som expanderar till att 

lära något annat. Det är processen och relationerna som är i fokus. Mellan barn, 

mellan materialet, mellan pedagogerna. Syftet blir en viktig faktor i ett estetiskt 

utforskande. 

6.3.5.1. Att synliggöra barnens perspektiv 

I alla utom ett av de inlägg som förskolepedagoger med personliga konton har valt 

beskrivs barnens görande i någon del. I det inlägg som det inte beskrivs, så förklaras det 

ändå med en hänvisning till att innehållet ska göra skillnad för barnen. Utifrån det stora 

antalet beskrivningar, från både förskolekonton och personliga konton, som handlar om 

barn i estetiskt görande kan slutsatsen att barnens aktiviteter med materialen ses som 

viktiga dras. Det är också möjligt att tolka som att det finns en strävan efter att beskriva 

just barnens perspektiv genom att bilderna utgår från deras möte med material och 

tekniker. Under intervjuerna beskrivs samma perspektiv när tre av deltagarna förklarar 

hur de tänker kring vad de förmedlar på Instagram:  

Att själv ställa sig förundrad, förvånad, förbryllad över barnens görande. 

Där jag vill visa barnens väg som jag får följa med på 

Att alla barn ska få lära på det sätt som passar dem bäst 

En pedagog förklarar dokumentationens betydelse för att göra plats för barnens 

perspektiv i arbetet: 

[…] dokumentation blir viktig. Att barnen ser och blir delaktiga i sitt eget lärande 

och sina upptäckter. 

Även om barnens perspektiv uttrycks i bilder på händer eller genom ord som ”vi”, som i 

bild 10, går det inte säkert att veta vad det innebär i det praktiska förhållningssättet. En 

del i förklaringen att det exempelvis är barnens händer som är synliga är de praktiska 

förhållandena som innebär att barnen inte ska kunna identifieras av utomstående. För att 
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det praktiska förhållningssättet ska framgå behöver fler delar av sammanhanget bli 

synliggjort. En pedagog med ett personligt konto beskriver hur denna sett exempel på hur 

det tagits hänsyn till barnens perspektiv:  

Jag minns speciellt ett inlägg när pedagogen dukat upp skålar, pensel och papper för 

tuschmåleri. Det syntes tydligt tyckte jag vad barnet skulle göra. Istället hällde barnet 

ut tuschet på pappret och målade med ett lock el dylikt. Pedagogen filmade på och 

tillrättavisade inte barnet. 

Pedagogen tolkar detta som att barnens perspektiv tas tillvara i görandet. För att 

tolkningen ska göras krävs en förförståelse, att antaganden görs eller att sammanhanget 

förklaras så som exempelvis i inlägget i bild 12. Samma förklaring ges av en annan 

pedagog med personligt konto: 

[…] det är ju mkt upp till vad de lägger upp. Om de visar ”lösryckta” göranden eller 

mer processer […] 

Resultatet visar att barnens perspektiv till stor del förmedlas genom att deras möte med 

materialen blir synliga i bilder. Tidigare presenterat resultat visar att idén om att barnens 

aktiviteter ska synliggöras också påverkar vilka uttrycksformer som representeras. 

Utifrån materialet går det att konstatera att det ofta krävs mer än bilder på barnens görande 

för att ett förhållningssätt till barnens möte med estetiska lärprocesser ska bli synligt.  
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7. Diskussion 

Inledningsvis kommer jag här att summera resultatet. Därefter relateras resultatet till det 

teoretiska fält och tidigare forskning som presenterats tidigare. Diskussionen görs utifrån 

olika ämnen som genom studien har visat sig vara relevanta i förhållande till 

förskolepedagogers användning av Instagram, beskrivningarna som de där gör av 

estetiska lärprocesser i förskolan och hur dessa beskrivningar kan relateras till den 

verksamhet som pedagogerna verkar i och lärprocesserna sker i. Avslutningsvis ges en 

sammanfattning av studien, en resultatdiskussion förs och förslag till vidare forskning 

presenteras. 

7.1. Summering av resultat 

Materialet, bestående av inlägg från och intervjuer med förskolepedagoger som är 

verksamma på Instagram, visar följande resultat om hur estetiska lärprocesser i förskolan 

beskrivs och kan förstås. Bild är den uttrycksform som får mest utrymme i de 

beskrivningar som görs av förskolepedagogerna. Att bild är mest förekommande kan bero 

på sammanhanget, där Instagram som format bygger på visuella uttryck samtidigt som 

det finns begränsningar kring hur barn i förskolans verksamhet får synas på bilder. Utifrån 

det kan uttrycket sägas styra innehållet. En annan orsak till dominansen av bild och form 

kan vara att musik, dans och drama inte förekommer i lika stor utsträckning inom 

förskolan, vilket i så fall kan ha att göra med pedagogisk kompetens. Studien kan inte 

säga i vilken mån innehållet som uttrycks i beskrivningarna är representativt för det som 

sker i förskolans verksamhet.  

Bland förskolekontonas inlägg återkommer fem typer av beskrivningar; pedagogiska 

miljöer och material, resultat av estetiskt arbete, pedagoger i estetiskt görande, 

berättelser med estetiska inslag och barn i estetiskt görande. Beskrivningar av barn i 

estetiskt görande är den vanligaste typen av beskrivning. Genom att jämföra och 

analysera de olika beskrivningstyperna med beskrivningar och intervjusvar från 

förskolepedagoger med personliga konton synliggjordes vissa ämnen och förhållningssätt 

till estetiska lärprocesser samt sammanhanget Instagram. Resultatet visar tydligt att när 

förskolepedagoger strävar efter att ha en aktiv kommunikation med andra pedagoger på 

Instagram gör de medvetna val kring uttrycket och uttrycket i bilder ses då som särskilt 

viktigt i sammanhanget. Det är också påtagligt att pedagoger i det sammanhanget tar 
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tydligare ställning för olika perspektiv på förskolans verksamhet, vilket kan inkludera hur 

estetiska lärprocesser framställs, än när avsändaren är en hel förskola. Innehållet är 

därmed mer profilerat från pedagogers personliga konton än från konton där 

beskrivningarna som görs är en del av pedagogers uppdrag att marknadsföra den specifika 

förskolans verksamhet. De senare beskriver främst innehåll som riktar sig till dem som 

direkt berörs av verksamheten, exempelvis vårdnadshavare till barnen som går på 

förskolan.  

Instagram som plats för att beskriva estetiska lärprocesser tycks ha olika betydelse för 

pedagoger beroende på om de är engagerade i att använda det som en plats för att möta 

kollegor eller om det ses som en plats att beskriva det som sker i verksamheten. De olika 

typerna av beskrivningar som identifierades bland förskolekontonas inlägg återfanns till 

viss del bland de inlägg som förskolepedagogerna med personliga konton valt ut, men 

generellt var antingen innehåll eller uttryck något annorlunda i de exempel som fanns 

med i studien. Pedagogiska miljöer och material var de beskrivningar som var mest lika 

i uttryck och innehåll, oavsett om det var pedagoger med personliga konton eller 

pedagoger bakom förskolekonton som utformat inläggen, vilket kan kopplas till att dessa 

beskrivningar har en tydlig pedagogisk vinkel.  

Det är en utmaning för förskolepedagoger att beskriva en estetisk lärprocess komplexitet. 

Det kan kopplas till formatet Instagram, både i fråga om uttrycksmöjligheterna och 

sammanhanget som bygger på kommunikation med andra. Då förskolans arbetssätt 

generellt bygger på ämnesövergripande projekt eller tema är det också svårt att sortera ut 

vilken roll och vilket syfte estetiska uttrycksformer har. Förskolepedagoger med 

personliga konton använder sina beskrivningar av estetiska lärprocesser för att ta ställning 

för att barnens perspektiv ska vara centralt i arbetet. Alla förskolepedagoger, både de 

bakom förskolekonton och personliga konton, visar barnens engagemang i aktiviteter 

genom att synliggöra det i bilder.  Uttrycksmässigt är bilder av barns händer och ryggar 

eller miljöer och material som är något som återkommer i alla förskolepedagogers 

beskrivningar. Pedagoger med personliga konton visar genom bild och text att de ser det 

som viktigt att de själva är aktiva tillsammans med barnen, medan både pedagoger bakom 

förskolekonton och pedagoger med personliga konton uttrycker ett kollektiv genom att 

ofta beskriva att ”vi” är aktiva i de estetiska lärprocesserna.  
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7.2. Svårigheter med begreppet estetiska lärprocesser 

Denna studie har utgått ifrån att estetiska lärprocesser kan vara olika typer av lärande, där 

estetiska uttrycksformer som bild och form, musik, drama och dans ingår. Förskolans 

läroplan (Lpfö 18 2018) uttrycker att estetiken kan vara både mål och medel. Lindström 

(2008; 2010; 2012) har utformat en deskriptiv modell för estetiska lärprocesser, för att 

synliggöra att uttrycksformerna kan ha olika roller i en lärprocess (figur 1). De olika 

rollerna uttrycks som lärandeformer i, om, med samt genom estetiska uttrycksformer. Vid 

genomgången av pedagogernas olika beskrivningar av estetiska lärprocesser var det svårt 

att avgöra vilken roll den aktuella uttrycksformen har, samt vilket syfte innehållet som 

beskrivs har. I en process kan det förvisso ingå mer än en lärandeform beskriven i 

Lindströms modell (2008; 2010; 2012), vilket bland annat bild 7 och bild 10 visar gjorde 

det aktuellt att sortera beskrivningar som exempelvis både lärande om och i en estetisk 

uttrycksform.  

En del av svårigheten att sortera beskrivningarna har, som tidigare nämnts, att göra med 

svårighet att tolka syften i materialet. Resultatet antyder att det arbetssätt som beskrivs av 

förskolor, i linje med läroplanen, innebär att estetiken kan skifta mellan att vara mål och 

medel i samma aktivitet. Detta interdisciplinära och ofta kollaborativa arbetssätt beskrivs 

i Karlsson Häikiös (2018) och Rhoades (2016) studier av projekt i förskoleverksamhet. 

Både studierna och beskrivningarna på Instagram uttrycker också hur det finns både 

förbestämda syften och mer öppna syften i samma process. En del av detta kan förklaras 

av det förhållningssätt som en del pedagoger i studien uttrycker. Det uttrycks bland annat 

när en pedagog beskriver hur denne sett exempel på hur en annan pedagog planerat för 

tuschmåleri och anpassat sig när barnet inte använde materialet som förväntat. Ett annat 

exempel är när en förskola uttrycker att de planerar utifrån ett syfte och en uttrycksform, 

men är öppna för hur barnen möter det som erbjuds. Förhållningssättet att vara öppna för 

hur barnen möter de erbjudna aktiviteterna uttrycks både i beskrivningarna, som 

flödesinläggen utgör, och i intervjuerna med pedagogerna. Att arbeta i processer utan 

förutbestämda mål stämmer med det klimat som till exempel Bendroth Karlsson, 

Karlsson Häikiö och Magnusson (2018) beskriver som avgörande för att skapa ett klimat 

där kreativa och lärande processer kan äga rum. Det går också att känna igen från 

Sotiropoulou-Zormpalas (2016) beskrivning av estetisk undervisning, där bland att 

öppenhet inför processen, utrymme för divergens, multimodalitet och barns agens nämns. 

I förhållande till det uttryckta förhållningssättet och det ämnesövergripande arbetssättet 
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är det möjligt att fundera över när en lärprocess går från en estetisk lärprocess till 

exempelvis en naturvetenskaplig lärprocess.  

Sotiropoulou-Zormpalas (2016), Ward (2013) och Pramling Samuelsson et al. (2015) ger 

exempel på hur estetiska uttrycksformer kan utgöra medel eller angreppssätt för lärande 

inom exempelvis matematik, naturkunskap eller för motorisk utveckling. Sotiropoulou-

Zormpalas (2016) påpekar dock att det blir ett begränsat estetiskt lärande om konsten bara 

fungerar som medium samtidigt som Pramling Samuelsson et al. (2015) påtalar att 

estetiska uttrycksformer också kan användas för att ge kunskaper inom de estetiska 

uttrycksformerna. Det finns alltså stöd för att använda estetiken som medel för ett riktat 

lärande, men en riktning kan vara mer eller mindre vid.   

Inom utvecklingspedagogiken, som bland andra Pramling Samuelsson (Pramling 

Samuelsson et al. 2015; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014) representerar, 

finns både leken och pedagogens uppdrag att utgå ifrån barnens intresse med. Ett begrepp 

som är återkommande i beskrivningar av utvecklingspedagogiken är lärandeobjekt. Det 

kan förstås som att pedagogen ska utgå från barnens värld, men ha ett förbestämt syfte 

med de olika delarna av den pedagogiska verksamheten. Idén om ett bestämt syfte och 

lärandeobjekt kan relateras till de av förskolepedagogernas beskrivningar som anger att 

en aktivitet handlar om att introducera en ny teknik inom måleri eller att använda 

bildarbete för att beskriva en hypotes. I beskrivningarna synliggjordes det ibland genom 

hänvisningar till läroplanscitat. Här kan det också vara relevant att återkomma till de 

reflektioner som några förskolepedagoger med personliga konton gjorde kring hur de 

estetiska lärprocesserna och förskolans verksamhet förhöll sig till läroplanen. 

Pedagogerna uttryckte på olika sätt att det inte handlade om att arbeta med ett 

läroplansmål åt gången, utan att processerna berörde flera mål på olika sätt. Möjligen ska 

beskrivningarna där ett lärandeobjekt uttrycks också förstås så, det vill säga att 

lärandeobjektet bara ett exempel på något som lyfts ur sammanhanget. I andra änden av 

skalan finns beskrivningar, som enligt pedagoger bakom ett förskolekonto, markeras med 

hashtags kopplade till allt som har med bilden att göra. Min uppfattning är dock att det 

åtminstone i några av Instagram-beskrivningarna medvetet uttrycks tydliga syften kring 

innehållet, precis som när Ward (2013) beskriver hur estetiken används för att lära om 

närmiljön och Sotiropoulou-Zormpalas (2016) beskriver hur estetiska medel och 

angreppssätt för att lära om matematik.  
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Tydligt uttryckta och styrda syften gör det ändå möjligt att reflektera över vilken och hur 

stor roll estetiken måste ha för att något ska kunna definieras som en estetisk lärprocess. 

I beskrivningen från en förskola finns dansen med som exempel på ett kulturellt uttryck 

i samband med en temadag. Barnen fick se på en video där andra dansade. I andra fall 

använder pedagogerna drama för att beskriva ett värdegrundsbudskap eller introducera 

ett tema, som i bild 5. Inga av Sotiropoulou-Zormpalas (2016) indikationer på att estetisk 

undervisning sker går att hitta i sådana aktiviteter, eftersom samtliga indikationer 

innefattar att barnen är aktiva. Men det går inte att förutsätta att det inte sker lärande när 

de estetiska uttrycksformerna enbart är förmedlingskanaler eller uttryck som betraktas. 

Som nämnt tidigare ger både läroplan, utvecklingspedagogiken och forskning underlag 

för att använda estetiken som medel. Idén att estetiska lärprocesser kan användas för att 

lära om något annat än uttrycksformen är något som Bendroth Karlsson, Häikiö Karlsson 

och Magnusson (2018) också uttrycker genom sin hänvisning till Lindströms (2008; 

2010; 2012) modell. Författarna kritiserar samtidigt idéen att använda estetiken som 

motivation för att stödja barns sociala och kognitiva utveckling (ibid). Det kan tolkas som 

att det förutbestämda målet eller just fokuset på barns utveckling är det som kritiseras. 

Det gör det svårt att avgöra när det är accepterat att använda estetiken som medel för 

något annat, liksom när något kan definieras som en estetisk lärprocess och när det kanske 

bara är ett inslag av en estetisk uttrycksform.  

Beskrivningar av typen berättelser med estetiska nedslag bjuder på exempel där en 

estetisk uttrycksform utgör en del av sammanhanget med ett tydligt syfte, men där det 

ändå är möjligt att fundera över om delen kan definieras som en estetisk lärprocess. 

Exempelvis beskrivs det hur en färg används som gemensam nämnare för flera aktiviteter 

varav musik med färgen som tema utgör en del, eller att bildarbete utgör en av flera olika 

aktiviteter som handlar om värdegrund. Frågan är hur stor roll ska den estetiska 

uttrycksformen ha för att det ska räknas som en estetisk lärprocess. På den frågan hittar 

jag inget svar i Lindströms (2008; 2010; 2012) modell. Studien visar därmed att 

betydelsen av begreppet estetiska lärprocesser inte kan tas för given. Inte heller 

Sotiropoulou-Zormpalas (2016) beskrivning av estetisk undervisning ger ett tydligt svar, 

eftersom indikationerna som används i studien endast är just indikationer som möjligtvis 

kan ge en uppfattning om djupet i den estetiska undervisningen.  
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I flera beskrivningar som tas upp i studien finns också det sinnliga med som en del i 

beskrivningen, antingen direkt uttryckt i text eller i beskrivningens utformning genom att 

upplevelsen av ett material tycks vara styrande. Både bland beskrivningar från 

förskolekonton och från pedagogers personliga konton kan vi se exempel i bild 9, 10 och 

11 på hur sinnen och sinnlighet kopplas samman med de estetiska uttrycksformerna. I 

bild 12 beskriver pedagogen en iscensättning av material som skulle kunna liknas vid 

Magnussons (2017) beskrivning av estetisk attraktion och hur det kan utgöra en potential 

i ett pedagogiskt sammanhang. I andra beskrivningar kan det också vara relevant att 

fundera över när det pedagogiska sammanhanget tar slut och det i stället rör sig om något 

som kan liknas vid Saars (2014) becomming by embedding. Menar vi som (Bendroth 

Karlsson, Karlsson Häikiö & Magnusson 2018) att estetisk attraktion kan vara 

upplevelser som stimulerar tänkandet och en möjlighet att se världen på nya sätt, och 

därmed något som kan räknas som estetiska lärprocesser, så kanske allt vi gör som har ett 

estetiskt och sinnligt inslag kan räknas som estetiska lärprocesser.  

7.3. Beskrivningar med möjliga uttryck för teoretiska 

perspektiv 

Vikten av att låta barnens perspektiv synliggöras var något som var tydligt i 

beskrivningarna både från förskolekonton och pedagogers personliga konton. Detta 

förhållningssätt är förenligt med både utvecklingspedagogiken och det postmoderna 

perspektivet då båda perspektiven på olika sätt beskriver vikten av att tillvarata barnens 

intressen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014; Dahlberg, Moss & Pence 

2014). Som tidigare behandlat, uttrycker båda perspektiven också att det är möjligt att 

använda estetiska lärprocesser både för inomestetiskt lärande och för att lära om något 

annat ämne eller värde. Frågan är därför hur långt ifrån varandra utvecklingspedagogiken 

och det postmoderna perspektivet står ifrån varandra när det kommer till estetiska 

lärprocesser. Förhållandet till mål och syfte är en skillnad som har lyfts tidigare. När vi 

tittar på beskrivningarna av estetiska lärprocesser kan vi identifiera några exempel som 

skulle kunna visa vad som utgör skillnaderna i detta sammanhang.  

Bland förskolekontona fanns flera beskrivningar av hur färg, som begrepp för en kulör, 

användes som tema, exempelvis bild 9. Bland de inlägg som pedagogerna med personliga 

konton valt utifrån att det sa något om estetik, förskola och estetiska lärprocesser, visar 
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bild 11 hur färgen grön introduceras med hjälp av material och aktiviteter i verksamhet. 

Att arbeta med ett begrepp på detta sätt skulle kunna förstås som variationer för att förstå 

ett lärandeobjekt. Utifrån den tolkningen kan det förstås som en beskrivning i linje med 

variationsteorin, som är en teoretisk grund för utvecklingspedagogiken (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). Innehållsmässigt kan tema färg alltså ses som 

tecken på att utvecklingspedagogikens perspektiv finns närvarande i förskolans 

verksamhet och i pedagogers beskrivningar av estetiska lärprocesser, som här uttrycks på 

Instagram. När det kommer till uttrycket i beskrivningarna kan dock flera tolkningar 

göras. 

Tittar vi närmre på hur en färg som tema uttrycks i olika beskrivningar kan tolkningen av 

vilka perspektiv som synliggörs nyanseras. När temat beskrivs i en kedja av händelser, 

som gör att beskrivningen i detta sammanhang kan benämnas berättelse med estetiska 

inslag, är det tydligt att begreppet grön (här används grön som ett exempel) är det 

lärandeobjekt kring vilket variation i hur den uttrycks och var den förekommer förevisas. 

Här kan vi alltså koppla både beskrivning och uttryck till utvecklingspedagogiken. När 

temat i stället beskrivs i form av barn i estetiskt görande, som i bild 9 är arbetet med de 

estetiskt kodade materialen, som färg, papper och penslar, det som framför allt får plats. 

Det beskrivs till exempel som att prova material, utforska och undersöka färg eller 

samarbeta kring att få fram en kulör och bilderna visar hur barnen använder händerna för 

att hålla penslar, måla på sig själv, trycka på och vika underlaget med färg. I dessa 

beskrivningar tycks barnens utforskande få ett annan slags utrymme än när estetiken ingår 

som en av flera delar av en beskrivning. Lärandeobjektet skulle kanske fortfarande kunna 

tolkas som färgen grön och att det är det inomestetiska kunnandet i form av 

materialkännedom och färglära (att få fram olika kulörer) som är syftet. Det tycks dock 

vara störst fokus på hur barnen möter materialen i dessa beskrivningar. Beskrivningarna 

antyder att det är en process utan förutbestämt mål, vilket för tankarna till det 

postmoderna perspektivet beskrivet av bland andra Dahlberg, Moss och Pence (2014). 

Det är också detta förhållningssätt, utforskandet utan förutbestämt mål, som beskrivs av 

Snygg (2020) som uttrycker kopplingar till Reggio Emilia-filosofin.  

Pedagogen bakom exemplet som visas i bild 11 anger både olika aktiviteter och material 

som på olika sätt kan kopplas till estetik i sin beskrivning. Det kan förklaras av 

pedagogens roll som ateljerista, en roll som kopplas samman med den pedagogiska 
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filosofin Reggio Emilia, vilken i sin tur har förbindelser med det postmoderna 

perspektivet (Eidevald 2013; Dahlberg, Moss & Pence 2014). Det betyder naturligtvis 

inte med automatik att beskrivningen uttrycker ett postmodernt perspektiv. Pedagogens 

introduktion av olika estetiska material kopplade till temat grön kan dock tolkas som ett 

uttryck för hundraspråkligheten som används som begrepp inom Reggio Emilia-filosofin 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014; Snygg 2020). Samtidigt nämns sinnena 

som en utgångspunkt för arbetet, vilket för tankarna både till betydelsen av estetik 

(Nationalencyklopedin 2019) och till den estetiska attraktion som bland andra Magnusson 

(2017) tar upp.  

Beskrivningarna av hur barnen möter färger kan också jämföras med beskrivningen i bild 

12, där pedagogen uttrycker hur denne omvärderar sin planering utifrån hur barnen möter 

det presenterade materialen savojkål, grafit och kol i kombination med ljusbord och 

papper. I beskrivningen finns en öppenhet inför processen i barnens möte med materialen. 

Både i denna pedagogs beskrivning och i andras beskrivningarna av barns möte med färg 

tycks materialen ges en agens, som kan kopplas till nymaterialism (Magnusson 2020). 

Genom ord och text i beskrivningen uttrycker pedagogen bakom bild 12 också att det 

finns en medveten hänvisning till både Reggio Emilia och nymaterialism. Den intra-

aktiva pedagogik som beskrivs av Lenz Taguchi (2010) blir alltså synlig i beskrivningen. 

Magnusson (2020) uttrycker också att det nymaterialistiska perspektivets sätt att ge både 

barn och föremål performativ agens kan vara ett sätt att omvärdera invanda mönster i 

förskolan, vilket tycks vara just vad pedagogen i exemplet gör.  

Min tidigare uppfattning om hur pedagoger uttrycker sig om barns skapande har varit att 

det ofta refereras till som konst. Bland de inlägg som finns med i studien är det dock inget 

tydligt genomgående i beskrivningarna, utan finns endast med i fyra beskrivningar där 

barn är aktiva i estetiska aktiviteter. Det är däremot möjligt att tolka en del av barnens 

utforskande som en strävan efter det konstnärliga utforskande som Picasso uttryckte att 

barn har och som Snygg (2020) uttrycker som eftersträvansvärt. Om det inte uttrycks i 

beskrivningarna, kan vi inte veta om pedagogers val att framställa barnens utforskande 

som styrande är ett tecken på att en medveten pedagogisk hållning som handlar om 

teoretiska perspektiv, en idé om att förhindra anpassning till rådande estetiska normer och 

förlora sätt att uttrycka sig eller en osäkerhet kring arbete med estetiska uttrycksformer, 
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vilket viss forskning visar kan vara aktuellt (Ward 2013; Pastorek Gripson, Lindqvist & 

Østern 2021). 

Vygotskijs (1995) beskrivning av föreställningen om barns fantasi är rikare är vuxnas 

skulle också kunna läsas in i det barnstyrda arbetet. I förskolepedagogernas beskrivningar 

är den föreställningen dock inget som uttrycks. Snarare skulle vi kunna se samtliga 

beskrivningar av barn i estetiskt görande som pedagogiskt skapade möjligheter till 

erfarande och hur skapande är en given del av barns utveckling, vilket är förenligt med 

vad Vygotskij (1995) framhåller. På så sätt finns det återigen kopplingar till både 

utvecklingspedagogik (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014) och 

postmodernism (Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö & Magnusson 2018; Åberg & Lenz 

Taguchi 2018). Relateras ovanstående förståelse av beskrivningarna till vad Rhoades 

(2016) skriver om projektet kring ”De tre små grisarna” är det ännu tydligare att estetiska 

lärprocesser i förskole-verksamhet kan styras av och beskrivas utifrån flera perspektiv 

samtidigt, såväl teoretiska som organisatoriska och läroplansmässiga. 

Medvetenheten kring hur de estetiska lärprocesserna uttrycks och vad de förmedlar kan 

variera hos de förskolepedagoger som beskriver dem. Utifrån materialet i studien är det 

dock möjligt att konstatera att samtliga pedagogiska perspektiv, det vill säga 

utvecklingspedagogik, postmodernism och nymaterialism, finns representerade i 

förskolepedagogers beskrivningar av estetiska lärprocesser. Det är tydligt att uttrycket i 

dessa beskrivningar signalerar olika förhållningssätt till mål, syfte och material för 

lärprocesserna. Det går också att se tecken på att estetiken som något sinnligt finns 

uttryckt i flera beskrivningar. I denna undersökning synliggörs det inte i vilken 

omfattning de olika perspektiven är representerade. Resultatet gör det i stället relevant att 

återigen påpeka att en alltför skarp uppdelning av perspektiven utvecklingspedagogik och 

postmodernism är problematisk att göra (Eidevald 2013). Vi kan alltså inte dra några 

generella slutsatser om vilket, om något, perspektiv som är dominerande inom förskolans 

verksamhet. I och med att uttrycket visar sig vara väsentligt för hur de synliggörs blir det 

däremot relevant att relatera beskrivningarna till sammanhanget Instagram.  

7.4. Bildens roll i beskrivningar av estetiska lärprocesser  

I kapitel 2, teoretiskt fält, lyfts olika perspektiv på bild och form som en av flera 

uttrycksformer inom estetiska lärprocesser. Pramling Samuelsson et al. (2015) hävdar att 



 

99 

bild är det som får mest fokus i beskrivningar av estetiskt arbete i förskolan. När Bendroth 

Karlsson, Karlsson Häikiö och Magnusson (2018) beskriver förskolans skapande och 

estetiska verksamhet är det också uttrycksformer som härrör från bild som får mest 

utrymme. Författarna skriver att förskolan idag kan ses som en visuell kultur och att 

multimodalitet och mediekunskap är viktiga aspekter när en inom förskolan arbetar med 

att utveckla visuell kompetens. Utöver betoningen på visuell kompetens kan Bendroth 

Karlsson, Karlsson Häikiö och Magnussons betoning på bild ha sitt ursprung i 

inspirationen från Reggio Emilia. En av de pedagogiska roller som stammar från Reggio 

Emilia är ateljeristan, vilken har särskilt fokus på bild- och formarbete i ateljén (ibid).  

Olika former av bildarbete visade sig vara mest förekommande bland de beskrivningar 

av estetiska lärprocesser som förskolepedagoger gjorde på Instagram. En pedagog 

reflekterade över om just ateljeristans förekomst på Instagram var en orsak till att bild- 

och form blev mest synliggjort där. Det skulle i så fall innebära att pedagoger från Reggio 

Emilia-inspirerade verksamheter var överrepresenterade bland förskolepedagoger som är 

verksamma på Instagram. Bland de förskolepedagoger med personliga konton som ingick 

i studien fanns två ateljeristor med och ytterligare ett par av pedagogerna anger 

kopplingar till Reggio Emilia-filosofin i sina beskrivningar. Utifrån de förbindelser som 

fanns inom urvalsgruppen förskolepedagoger med personliga konton är det inte omöjligt 

att det fanns ytterligare kopplingar till den nämnda pedagogiska inriktningen. Utifrån den 

urvalsgruppen kan alltså det som pedagogen uttrycker, om att ateljeristor gärna rör sig på 

plattformen Instagram, vara en del av förklaringen av resultatet. Bland förskolekontona 

finns däremot inte samma tydliga inriktning på Reggio Emilia- inspirerad pedagogik. Att 

bild är så vanligt bland de 50 inläggen som kommer från deras konton förklaras alltså inte 

av att ateljeristor eventuellt hör till de förskolepedagoger som gärna beskriver förskolans 

lärprocesser genom plattformen Instagram. 

När frågan om representationen av bild som uttrycksform adresserades bland 

pedagogerna med personliga konton gavs bland annat förklaringar som kunde kopplas till 

formatet Instagram. Formatet bygger på visuellt material och när förskolepedagoger 

beskriver det som sker i verksamheten finns det både aspekter kring persondata och att 

bilder ska vara estetiskt tilltalande att ta hänsyn till. Det visuella uttryckets estetik på 

Instagram var också något som uppmärksammades i studien gjord av Carpenter et al. 

(2020). Liksom förskolepedagogerna i denna studie, uttryckte pedagogerna enligt 
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Carpenter et al. (2020) att det visuella uttrycket kunde innebära att det som ses som 

estetiskt tilltalande får mest utrymme. I både studien gjord av Carpenter et al. (2020) och 

denna studie uttryckte pedagoger att framhävandet av det estetiskt tilltalande kan ses som 

ett problem i sammanhanget bland pedagoger på Instagram. Det väcker frågan om vad 

det är vi inte får se. Även om det som beskrivs som estetiskt tilltalande är något som 

framför allt får utrymme bland pedagogerna med personliga konton, vilka uttrycker en 

strävan efter att ha ett snyggt enhetligt flöde, så görs det mer eller mindre medvetna val 

även i utformningen av förskolekontonas flöden. Syftet att visa upp verksamheten för 

vårdnadshavare och att ta hänsyn till barnens integritet påverkar vilka bilder som kommer 

med från ett möjligt urval.  

I studien gjord av Carpenter et al. (2020) konstateras det att det visuella innehållet skapar 

en mer personlig känsla och känsla av samhörighet, något som används medvetet av 

pedagogerna. Det medför samtidigt en risk att diskussioner uteblir. I båda studierna 

uttrycks en brist på problematisering genom diskussioner, vilket enligt Carpenter et al.:s 

(2020) studie kan bero på att Instagram är bildbaserat. Samtidigt synliggör Lantz-

Andersson, Lundin och Selwyn (2018) genomgång att ytligt engagemang i pedagogers 

nätgemenskaper är något som återkommande problematiseras i flera studier. Även 

Marklund (2015) efterfrågar mer kritiska diskussioner. Att diskussioner uteblir behöver 

alltså inte vara förbundet med just det visuella uttrycket på Instagram. Pedagogerna med 

personliga konton uttrycker i min studie, att bilden utformas för att skapa intresse och att 

texten kompletterar detta. Flera uttrycker också att de själva inte är intresserade av tips 

och trix, utan vill ha utrymme för reflektion. Pastorek Gripson, Lindqvist och Østern 

(2021) uttrycker, i förhållande till dansundervisning, att det krävs att förskollärare får ta 

del av mer än tips och trix om de ska ha något att utveckla sin estetiska kompetens från.  

När ett Instagram-inlägg signalerar att det handlar om estetiska uttrycksformer och 

lärande krävs det att användarna som möter bilden i sitt flöde redan är intresserade av att 

ta del av den tillhörande texten, eller att det är något särskilt i bilden som väcker intresse. 

Några av deltagarna i denna studie reflekterar över sitt eget visuella uttryck och hur 

intresse skapas genom kombinationen av bild och text. En av pedagogerna i studien 

uttrycker hur det som upplevs som annorlunda tycks väcka intresse och en annan pedagog 

hur en del följare väljer att avfölja när det visar sig att innehållet inte är tips och trix. Att 

bilder har lockat följare till kontot från början räcker alltså inte för att deras intresse av 
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det som sker på plattformen ska förändras. De personliga kontonas behov av att locka 

följare genom visuellt tilltalande inlägg kan jämföras med förskolekontonas 

beskrivningar, där det estetiska uttrycket inte tycks spela lika stor roll. När intresset för 

verksamheten kommer ur en personlig kontakt är det rimligt att huruvida uttrycket är 

estetiskt tilltalande inte får så stor betydelse som innehållet.  

Oavsett vilken vikt som läggs vid det estetiska uttrycket så är det värt att fundera över om 

förskolepedagogers förmåga att uttrycka sig multimodalt och med de olika teckensystem 

som finns genom Instagram kan påverka professionsutvecklingen inom förskolefältet. 

Utifrån hur såväl Kress och Selander (2012) som Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö 

och Magnusson (2018) betonar vikten av att lärare och de i förskolans praktik skapar 

medvetenhet om hur meningsskapande sker multimodalt är det troligt att valen som 

pedagogerna behöver göra är av betydelse. Om en återkopplar till förekomsten av bild 

som uttrycksform i beskrivningar av estetiska lärprocesser så reflekterar pedagoger med 

personliga konton över i vilken mån det är möjligt att beskriva drama eller dans utan att 

bilder av barn finns med. Utöver begränsningar i att beskriva med hjälp av bilder så nämns 

pedagogers kompetens i andra uttrycksformer också som en möjlig del av förklaringen 

till att bild som estetisk uttrycksform är dominerande. Pastorek Gripson, Lindqvist och 

Østern (2021) visar att det kan finnas grund för att förskolepedagoger saknar utvecklad 

kompetens och självförtroende när det kommer till drama. Likaså visar Ward (2013) att 

musik innebär särskilda utmaningar för förskolepedagoger. 

Förekomsten av bild kan också kopplas till den estetiska lärprocessens förhållande till 

produkt respektive process. Det lyfts av en pedagog som beskriver att bild-processer är 

enklare att visa. Det kan alltså vara så att pedagogers syn på processen som viktig gör att 

bilden som estetisk uttrycksform får störst utrymme. Det skulle förklara den stora mängd 

beskrivningar av typen barn i estetiskt görande. Bilderna visar tydligt att något har skett 

där barnen har varit aktiva och kanske upplever pedagoger det som enklare att engagera 

barnen i bildaktiviteter. Inlägget som visas i bild 8 har inslag av drama och reflektion 

kring lärandet, men återigen krävs det ett intresse för det som beskrivs i text för att detta 

ska framgå. Liksom Osten (2020), betonar också pedagogerna bakom inlägget i bild 8 att 

det krävs att pedagogerna är med och leker för att en process som denna ska vara möjlig. 

Pedagogens roll i de estetiska lärprocesserna blir därmed aktuell att återkomma till.  
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7.5. Pedagogernas roll i förskolans estetiska lärprocesser 

Bland förskolekontonas beskrivningar av pedagoger i estetiskt görande var det framför 

allt pedagoger som visade något medan barnen såg på, vilket bild 5 ger exempel på. Barn 

i estetiskt görande var också mycket vanligare som beskrivning än pedagoger i estetiskt 

görande. Det kan tyckas rimligt att ett konto som beskriver förskolans arbete främst visar 

just vad barnen är engagerade i. Samtidigt betonar samtliga förskolepedagoger med 

personliga konton vikten av att pedagoger är involverade i de estetiska lärprocesserna 

tillsammans med barnen. Det återspeglas också i inläggen från förskolepedagogers 

personliga konton. Exempel på hur pedagoger med personliga konton är synliga i 

aktiviteter tillsammans med barnen visas i bild 6, som handlar om undersökande av 

makeymakey, och bild 8, som handlar om skapandet av ett slags nyhetsprogram. Det 

skulle kunna hävdas att det är de digitala verktygen som gör att pedagogerna är synliga 

här, det vill säga att behovet av vuxen närvaro ses som större när digitala verktyg används. 

Att det är pedagogerna bakom kontona som är synliga kan naturligtvis också förklara 

valet av bilder. Det kan då relateras till det personliga tilltalet, som Carpenter et al. (2020) 

tar upp. Det är också möjligt att se det som att beskrivningar som i text uttrycker ”vi”, 

som fanns bland både förskolekonton och pedagogers personliga konton, är ett uttryck 

för både personligt tilltal och att det rör sig om ett gemensamt engagemang som 

involverar både barn och pedagoger i aktiviteter.  

Om valet att vara synliga på bilder i aktiviteter tillsammans med barn ändå antas ha att 

göra med det förhållningssätt som flera pedagoger med personliga konton uttrycker, så är 

det möjligt att sätta det i förhållande till olika teoretiska perspektiv på estetiska 

lärprocesser. Osten (2020) förespråkar att pedagoger engagerar sig i lek, att leken är en 

viktigt av del arbete med drama och att konsten och leken kan vara sätt att uppleva 

tillsammans. Samma förhållningssätt till lek och att uppleva tillsammans i estetiska 

lärprocesser uttrycker flera pedagoger med personliga konton under intervjuerna i denna 

studie. Precis som Osten (2020) och några av pedagogerna i studien uttrycker vikten av 

lek, så uttrycker Snygg (2020) möjligheten att som konstnär och pedagog se barnens sätt 

att ge sig in i estetiska lärprocesser som eftersträvansvärt. Såväl Pastorek Gripson, 

Lindqvist och Østern (2021) som Lindqvist (2019) betonar också behovet av 

förskollärares kroppsliga kompetens. 
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Att som pedagog gå in som medskapare i processen är något som stämmer väl med vad 

som uttrycks inom postmodernismen (Dahlberg, Moss & Pence 2014). 

Utvecklingspedagogiken betonar pedagogens som den som riktar lärandet (Pramling 

Samuelsson et al. 2015). Återigen går det att se en nyansskillnad mellan perspektiven. Är 

det då det riktade lärandet som synliggörs i förskolekontonas beskrivningar av hur 

pedagogerna presenterar ett innehåll för barnen, genom att de vuxna dramatisera något 

inför barnen? Förmodligen inte, eftersom det knappast är förenligt med erfarandet, som 

är en viktig del av fenomengrafin. Kanske är det i stället en äldre tradition inom lärandet 

eller synen på estetikens roll i förskolan som tar sig uttryck i några av förskolekontonas 

beskrivningar av pedagoger i estetiskt görande där estetik ses som medel för att förmedla 

innehåll, vilket anknyter till den förenklade syn på estetik som Bendroth Karlsson, 

Karlsson Häikiö och Magnusson (2018) tar upp. Som påpekat tidigare, så är det också 

möjligt att pedagogernas kompetens i olika estetiska uttrycksformer har betydelse i 

sammanhanget. Som Lindqvist (2019) påpekar har estetiska lärprocesser en 

marginaliserad roll i utbildningen. Även om Pastorek Gripson, Lindqvist och Østern 

(2021) pratar specifikt om dansundervisning, så är steget inte långt till att tänka att 

författarnas påpekande om att det krävs mer än tips och trix för att pedagoger ska få en 

kompetens som de kan bygga vidare på gäller fler estetiska uttrycksformer. Pastorek 

Gripson, Lindqvist och Østern (2021) förklarar dessutom att det interdisciplinära 

arbetssätt som finns i förskolans verksamhet riskerar att göra att dansens värde som 

uttrycksform går förlorad om det inte finns tillräcklig kompetens inom den enskilda 

uttrycksformen.  

En återkoppling till leken som en del av estetiskt lärande ger ytterligare perspektiv. Det 

lekbaserade lärandet är något som diskuteras av pedagogerna i Lynch (2014) studie. En 

oklarhet till vad lekbaserad undervisning innebär liksom en oro för hur det bidrar till 

barnens akademiska lärande är ett par perspektiv som tas upp i studien från Ontario (ibid). 

Kanske är det en liknande osäkerhet kring vad det innebär att gå in i en estetisk lärprocess 

samt ett behov av att visa upp vilket lärande som sker, som även Rhoades (2016) berör, 

som ligger bakom förskolekontonas beskrivningar av estetiska lärprocesser. Den brist på 

variation av uttrycksformer liksom pedagogernas begränsade närvaro i beskrivningar av 

estetiska lärprocesser som är synlig i resultatet kan tolkas så.  
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7.6. Förskolepedagogers uttryck och möten på Instagram 

Genom kartläggning och analys av inlägg från förskolekonton respektive pedagogers 

personliga konton i studien, framgår det att deras syften och uttryck skiljer sig en del åt. 

Förskolekontona tycks i första hand vara på Instagram för att beskriva sin verksamhet för 

personer som är personligt knutna till den specifika förskolan. Resultatet tyder på att 

pedagogerna som gör inlägg på förskolekonton inte har intresse av att följa andra konton, 

utan ser det som en arena för envägskommunikation. Pedagoger med personliga konton 

strävar däremot efter att skapa intresse för det de gör och att möta andra pedagogers tankar 

och idéer. Som tidigare nämnt påverkar detta utformningen av flödesinlägg, alltså också 

hur estetiska lärprocesser beskrivs. 

Att pedagogers användning av sociala medier är etablerad och växande synliggörs genom 

bland annat av Skolverket (2016) och Carpenter et al. (2020). Likaså visar flera studier 

(Lynch 2014; Marklund 2015; Lantz-Andersson, Lundin & Selwyn 2018) att 

användningen kan fylla olika funktioner. Den anonyma möjligheten att uttrycka åsikter 

(Lynch 2014) kommer inte till uttryck i denna studie, då både förskolor och pedagoger 

med personliga konton tydligt angav vilken verksamhet eller person som låg bakom det 

specifika kontot. Som tidigare nämnt beskriver Kozinets (2011) att förekomsten av 

anonymiteten i nätgemenskaper tycks vara mindre nu är tidigare. 

Carpenter et al. (2020) drar slutsatsen att begränsningen i fråga om möjlighet att dela 

länkar tycks göra att förekomsten av teacherpreneurship inte är särskilt stor på Instagram. 

I min studie visar det sig att pedagoger med personliga konton kombinerar Instagram med 

andra plattformar, vilka kan länkas i profilbeskrivningen. Ett par av pedagogerna 

uttrycker också hur de använder olika funktioner på Instagram för olika syften. 

Möjligheten att använda Instagram som en plattform för att marknadsföra sig själv finns 

(och utvecklas) alltså.  

I netnografiska sammanhang finns det, enligt Kozinets (2011) olika former av 

nätgemenskaper. De förskolepedagoger med personliga konton som ingår i studien 

uttrycker att de upplever sig ha ett annat intresse för gemenskapen än vissa andra 

pedagoger som de möter i sammanhanget och mycket tyder på att det finns olika former 

av gemenskaper bland pedagoger på Instagram. Det är svårt att kategorisera dessa olika 

gemenskaper utifrån de fyra typer av gemenskaper som Kozinets (ibid) beskriver, men 

det är tydligt att intresset för olika ämnen och för de sociala banden varierar mellan olika 
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pedagoger som är användare av plattformen. Carpenter et al.:s (2020) begrepp affinity 

spaces är mer förenligt med sammanhanget som pedagogerna rör sig i på Instagram. Det 

finns alltså inga tydliga gränser för vem som ingår i olika gemenskaper och vi kan se att 

geografin har mindre betydelse än det gemensamma intresset för professionen, vilket är 

det som knyter pedagoger till varandra.  

Liksom i flertalet andra studier (bland andra Carpenter et al. 2020; Lantz-Andersson, 

Lundin & Selwyn 2018; Skolverket 2016) anger pedagogerna med personliga konton i 

denna studie att utbytet med kollegor är syftet och vinsten med deras egen närvaro på 

Instagram. Pedagogerna i denna studie uttrycker en önskan om djupare reflektioner 

samtidigt som de beskriver att det sällan finns utrymme för det på plattformen Instagram. 

Fördelarna med plattformen tycks på samma gång vara tillräckliga för att de ska fortsätta 

vara i sammanhanget. En pedagog med ett personligt konto uttrycker att hen själv inte 

följer så många, men att kommentarer gör hen glad. Precis som i studierna gjorda av 

Carpenter et al. (2020), Lantz-Andersson, Lundin och Selwyn (2018) och Marklund 

(2015) verkar kommentarer på flödesinlägg framför allt handla om att uppmuntra 

varandra och inte att skapa debatt. Att, som en pedagog uttrycker det, ”sticka ut hakan” 

tycks höra till undantagen. De deltagare som beskriver att de har hittat sammanhang med 

andra pedagoger på Instagram, där de reflekterar tillsammans, kan utifrån Carpenter et 

al.:s studie (2020), antas röra sig i sammanhang där de möter andra med liknande tankar 

och förhållningssätt kring verksamheten. Utifrån kartläggningen av förhållanden mellan 

de personliga konton som ingår i studien, hur dessa pedagoger uttrycker sig i 

beskrivningarna av estetiska lärprocesser och hur det egna intresset för Instagram 

beskrivs, är det möjligt att tänka sig att möten där tankar utbyts eller där pedagoger 

inspireras är inom en sfär med likasinnade. Kan vi då tala om möjligheter för 

professionsutveckling i ett sammanhang som Instagram eller hamnar alla pedagoger där 

i en så kallad filterbubbla (Internetstiftelsen 2021) som bara bekräftar en uppfattning som 

redan finns?  

Lantz-Andersson, Lundin och Selwyn (2018) framhåller att när känslan av samhörighet 

och förtroende är stark i ett nätverk, så finns det utrymme för pedagoger att utmana 

varandra. I studien gjord av Carpenter et al. (2020) beskriver pedagoger hur de får nya 

perspektiv och kunskaper genom dem som de följer på Instagram. De pedagoger med 

personliga konton som deltar i denna studie uttrycker bland annat att de väljer att följa 
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konton som beskriver arbete med olika uttrycksformer. Om det finns en strävan efter att 

utvecklas kan pedagogerna alltså göra valet att utmanas eller åtminstone hitta inspiration 

inom områden som ger dem ytterligare perspektiv på förskolans verksamhet. Bristen på 

debatt behöver alltså inte innebära att pedagogerna inte utmanas i hur de tänker kring 

exempelvis estetiska lärprocesser (Carpenter et al. 2020; Lantz-Andersson, Lundin & 

Selwyn 2018).  

Det är också möjligt att tänka sig att uttrycket i beskrivningarna av estetiska lärprocesser 

påverkas när de pedagoger som har ett intresse för ämnet möter andras beskrivningar. 

Risken finns återigen att det likriktas och skapas diskurser (Carpenter et al. 2020), alltså 

att det är det ljusa, naturfärgade med accentfärger, som blir dominerande. I resultatet som 

visas här finns det både tecken på likformighet och på att pedagoger som vill använda 

plattformen för att knyta kontakter och utmanas söker nya sätt att kommunicera och på 

så sätt inspirera andra. Att plattformen Instagram utvecklas i fråga om 

uttrycksmöjligheter kan alltså bidra till att även beskrivningar av estetiska lärprocesser 

utvecklas. Om dessa beskrivningar i sin tur påverkar verksamheten i förskolor är upp till 

pedagogernas intresse. Studier om estetiska lärprocesser visar att det behövs fördjupning 

för att pedagogernas estetiska kompetens ska utvecklas. Pastorek Gripson, Lindqvist och 

Østern (2021) tar upp dansen specifikt, men också Wards (2013) och Sotiropoulou-

Zormpalas (2016) studier visar att estetiska lärprocesser kräver engagemang. 

När en får ta del av engagemanget för förskolan bland pedagoger som är verksamma på 

plattformen Instagram och läser om hur de och andra pedagoger (Carpenter et al. 2020; 

Lantz-Andersson, Lundin & Selwyn 2018; Yildirim 2019) får nya perspektiv, kunskaper 

och inspiration som gynnar deras kompetens som pedagoger kan en vilja hitta sätt att ta 

tillvara på detta i ett större sammanhang.  Det kan vara lockande att, så som Yildirim 

(2019) föreslår att statliga organ tar över nätgemenskaper som Facebookgruppen för 

matematiklärare, föreslå att en myndighet som Skolverket tar plats för att utnyttja den 

möjlighet som Instagram som tycks vara när det kommer till kompetensutveckling. 

Kascak, Pupala och Mbuguas (2016) beskrivning av hur myndighetspersoner finns 

närvarande i en Facebookgrupp kan också vara värd att ta i beaktande. Samtidigt visar 

denna studie hur plattformen inte alls har samma kompetensutvecklande roll bland 

förskolekonton, där skötseln av konton är en styrd arbetsuppgift. Även när pedagoger 

med personliga konton har kommunikation via Instagram som en del av sitt 
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arbetsuppdrag tycks intresset och funktionen vara något annorlunda än då det drivs av 

pedagogers personliga intresse. När Instagram är en del av uppdraget från arbetsgivaren 

tycks det ses som en förmedlingskanal, snarare än en plats för kollegial kommunikation. 

Yildirim (2019) konstaterar dessutom att frivillighet och tillgänglighet är bidragande 

orsaker till att matematiklärarnas Facebookgrupp är så positiv för lärarnas 

professionsutveckling och Marklund (2015) stämmer in i att frivilligheten och de 

vardagsnära frågorna ger informella nätverk särskild betydelse. Något tycks alltså hända 

när engagemanget för professionen är styrt. Att frånvaro av hierarki också beskrivs vara 

av betydelse (Yildirim 2019; Marklund 2015) gör att inte heller Kascak, Pupala och 

Mbuguas (2016) alternativ känns relevant, även om den typen av nätverk kan ha 

informationsbärande betydelse. 

Lantz-Andersson, Lundin och Selwyn (2018) liksom Marklund (2015) belyser att det ofta 

är ett mindre antal som är aktiva i pedagogernas nätverk och att det finns användare som 

får modererande roller även när nätverken är informella. Marklund (2015) föreslår att 

dessa särskilt aktiva personer ska ges mer kompetens för att hantera dessa roller på ett 

sätt som gynnar professionsutvecklingen i nätverken. Kartläggningen av konton i denna 

studie visar att vissa pedagoger har fler följare, vilket kan innebära att deras sätt att 

beskriva estetiska lärprocesser har möjlighet att påverka bilden som andra pedagoger har 

av estetikens roll i förskolan. Det är också tydligt att de som har ett personligt 

engagemang i sitt konto gör medvetna val kring hur de uttrycker sig om förskolans 

verksamhet. Resultatet tyder också på att dessa pedagoger själva arbetar för att skaffa sig 

den kompetens som de tycker sig behöva.  

I de konton som finns med i denna studie tycks den professionella tonen finnas med hela 

tiden, precis som Lantz-Andersson, Lundin Selwyn (2018) uppmärksammat. Även om 

det finns personligt uttryck (Carpenter et al. 2020), så är det privata inte synligt. Bland 

pedagogerna med personliga konton kan professionen som ett kall, så som (Thunman & 

Persson 2018) beskriver, anas. En fördel med Instagram kan vara att det är möjligt att 

skapa flera konton, för samma person, och välja vilka av dem som ska vara tillgängliga 

för alla och vilka som ska vara privata. Även om det inte finns frågor om säkerhet på nätet 

som någon garanti för att det privata inte blir tillgängligt för fler än dem en valt, så ger 

detta pedagogerna i studien möjlighet att dra en gräns mellan det professionella och det 

privata. Namnen på kontona signalerar att det är i rollen av pedagog som de publicerar 
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innehåll på kontona som ingår i studien. Samtidigt anger flera av dem att deras 

engagemang i kontona inte är en del av deras arbete, och det är därmed deras fritid som 

används.  

Det går att konstatera att det finns möjligheter för personlig professionsutveckling via 

plattformen Instagram. Även om det finns brister när det kommer till beskrivningar av 

estetiska lärprocesser som använder andra uttrycksformer än bild, så finns möjligheten 

att inspireras inom olika former av estetisk verksamhet som kan vara relevant för 

förskolan om pedagoger är villiga att söka sig utanför den omedelbart tillgängliga sfären.  

Vill huvudmän låta möjligheten att utvecklas som pedagog och hitta nya sätt att arbete 

med estetik i förskolan kan det vara värt att försiktigt uppmuntra kollegialt utbyte via 

plattformar som Instagram och kanske ge förskolepedagoger förtroendetid för det 

engagemang som många av dem redan lägger ner genom olika former av sociala medier 

eller andra sammanhang som utvecklar verksamheten.  

7.7. Sammanfattning 

Denna studies syfte har varit att undersöka hur beskrivningar av estetiska lärprocesser i 

förskolan ser ut och kan förstås utifrån de sammanhang som de ingår i och utifrån de 

sammanhang som pedagogerna bakom beskrivningarna ingår i, när beskrivningarna görs 

på genom det sociala mediet Instagram. Syftet utgår från ett intresse för estetiska 

lärprocessers möjliga roller i förskolan och för sociala mediers betydelse för kollegial 

samverkan, distansering och professionsutveckling. Följande forskningsfrågor har 

använts under arbetet:  

• Hur beskrivs estetiska lärprocesser i förskolan av förskolepedagoger som, i sin 

yrkesroll eller utifrån ett personligt intresse, är verksamma på Instagram? 

• Hur kan dessa beskrivningar förstås i relation till de netnografiska och 

förskolepedagogiska sammanhang som de ingår i?  

Genom studien kan det konstateras att det finns en variation bland beskrivningarna av 

estetiska lärprocesser och att syftet med närvaron på Instagram också varierar bland 

pedagoger. För förskolor används plattformen som en plats för att visa upp det som sker 

i verksamheten och för pedagoger med personliga konton är syftet att möta kollegor att 

utbyta idéer om förskolans verksamhet med. Utbytet av idéer kan handla om praktiska 

tips eller reflektioner. Barns engagemang i estetiska aktiviteter är återkommande i 
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beskrivningar av estetiska lärprocesser, både när verksamheten ska visas upp och när 

kollegiala reflektioner söks. Pedagoger med ett personligt engagemang i 

kommunikationen på plattformen uttrycker också att pedagoger ska engagera sig i 

lärprocesserna tillsammans med barnen. Plattformens visuella format har betydelse för 

hur de estetiskas lärprocesserna beskrivs. Ett estetiskt tilltalande uttryck är viktigt för de 

pedagoger som vill positionera sig i nätgemenskaper med andra förskolepedagoger.  

Utifrån studiens resultat har förskolans två dominerande teoretiska perspektiv, 

utvecklingspedagogik och postmodernism, kunnat skönjas i förskolepedagogers 

beskrivningar av estetiska lärprocesser. Därtill finns det nymaterialism som stammar från 

postmodernismen samt sinnlighet kopplat till estetikens ursprung synligt när estetiska 

lärprocesser i förskolan beskrivs. När pedagoger gör beskrivningar i förskolors namn görs 

sällan några ställningstagande kring förhållningssätt som kan kopplas till något teoretiskt 

perspektiv. Pedagoger med personligt engagemang tar tydligare ställning för särskilda 

förhållningssätt till förskolans uppdrag.  

Sociala medier utgör en möjlighet i fråga om pedagogers professionsutveckling och för 

kollegialt utbyte (Carpenter et al. 2020; Yildirim 2019; Marklund 2015; Lantz-

Andersson, Lundin & Selwyn 2018). På Instagram påverkas möjligheten till djupare 

reflektioner kring uppdraget i förskolan och estetiska lärprocesser som en del av det av 

pedagogers val kring sitt personliga engagemang.  

Det är alltså flera faktorer som påverkar pedagogers beskrivningar av estetiska 

lärprocesser. Återigen är det pedagogers personliga engagemang och kompetens eller 

vilja att utvecklas som avgör hur de beskriver estetiska lärprocessers roll i förskolan. Att 

estetiska uttryck används som både mål och medel i förskolan synliggörs i studiens 

resultat. Framför allt är det barnens utforskande i tekniker och material som kan kopplas 

till måleri eller andra bildbaserade uttrycksformer som vi kan se finns i verksamheterna. 

Om drama, dans och musik finns lika närvarande som bild i förskolans verksamhet, så är 

det något som pedagogerna generellt inte väljer att presentera. Orsakerna till det kan vara 

uppfattningar om estetiska lärprocesser, kompetenser i uttrycksformer och/eller 

Instagrams bildbaserade uttryck. Slutligen kan det konstateras att innebörden av 

begreppet estetiska lärprocesser inte är givet i förskolans verksamhet och att arbetssätt 

som är förknippade med förskolan kan vara orsaker till detta.  
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7.8. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till de metodologiska valen och en kritisk 

granskning av den egna undersökningen görs.  

 Netnografi och estetiska lärprocesser 

En netnografisk forskningsansats är, så som den beskrivs av Berg (2018), lik det 

postmoderna perspektivets syn på barns lärande och estetiska lärprocesser i förskolan i 

fråga om den aspekt att det finns en öppenhet inför processen. I forskningsansatsen 

genereras data och analys för att förstå fältet delvis parallellt. Då det netnografiska 

arbetssättet var nytt för mig och intresset för fältet stort har processen i denna studie lett 

till en stor mängd data. Jag har övervägt att bara använda delar av materialet som samlats 

in under studiens gång, men har gjort valet att ha med så mycket som möjligt eftersom 

jag har sett det som en viktig del av den netnografiska förståelsen för fältet. Det innebär 

att resultatet är mer övergripande än specifikt. På så vis har möjligheterna att gå på djupet 

i analysen varit begränsade. Jag ser netnografin som fortsatt intressant, men ser en vinst 

i att i eventuellt framtida studier göra tydligare avgränsningar av syfte än vad som har 

gjorts i denna studie. 

Under materialinsamlingen har studiens fokus på estetiska lärprocesser inte varit helt 

oproblematiskt. Analysen av materialet synliggjorde att begreppet estetiska lärprocesser 

inte nödvändigtvis är förenligt med de beskrivningar som har valts ut. Det som går att 

konstatera är att det är inlägg där estetiska uttrycksformer beskrivs som ett innehåll i 

förskolans verksamhet. I denna studie har estetiska uttrycksformer dessutom begränsats 

till bild och form, drama, musik och dans. Det finns flera uttrycksformer och 

kombinationer av uttrycksformer som skulle kunna lyftas in. Poesi och digitala medier är 

exempel på områden som inte berörts, men som på olika sätt är relevanta för estetik i 

förskolans verksamhet. Inte heller samtal om litteratur eller kulturpromenader har tagits 

med i materialet, om jag inte har sett att pedagogerna tydligt angett att det rör sig om 

något som kan kopplas till det som jag valt att definiera som estetiska lärprocesser i denna 

studie. Som nämnt tidigare är det kopplingar till valda uttrycksformerna, bild och form, 

musik, dans och drama, alternativt att pedagoger har benämnt ett innehåll som estetiska 

lärprocesser eller skapande som har använts som avgränsning under min 

materialinsamling. Under intervjuerna med förskolepedagoger har begreppet estetiska 

lärprocesser använts utan en direkt definition. Dessa val kring materialinsamling utgör en 
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begränsning inför analys och diskussion kring hur förskolepedagoger beskriver estetiska 

lärprocesser.  

 Urval och representation 

Skulle inte inriktningen för studien vara estetiska lärprocesser och skapande i förskolan, 

skulle kategoriseringen av konton förmodligen se annorlunda ut än vad den gör i denna 

studie. Eftersom det kan finnas flera personer bakom konton i kategorin förskolekonton 

är det möjligt att en ateljerista, engagerad förskolepedagog eller pedagogisk inspiratör 

påverkar innehållet i dessa kontons innehåll både direkt och indirekt. Ett alternativ till 

den valda kategoriseringen skulle kunna vara att kategorisera konton utifrån deras syften 

och/eller innehåll. I den uppdelning som gjorts här kan syftet variera inom de olika 

kategorierna. Ibland är det tydligt uttryckt i profilbeskrivningen, exempelvis utbyte av 

tips och idéer, och andra gånger ger inläggens innehåll en idé, exempelvis genom praktisk 

information direkt riktad till vårdnadshavare/familjer.  

Valet att inledningsvis gå vidare med undersökningen av kategorin förskolekonton 

gjordes utifrån antagandet att det var den kategori som i störst mån skulle kunna 

representera ett tvärsnitt av hur förskolepedagoger beskriver arbetet med estetiska 

lärprocesser eller skapande. Kontona i denna kategori har inte ett på förhand givet fokus 

på estetik, som till exempel ateljéristor förmodas ha. Utifrån hur flödet på plattformar 

som Instagram är uppbyggt, med algoritmer som påverkar vad jag som användare får se 

eller få tips om, valde jag i det första undersökandet av inlägg bort kategorierna 

engagerade förskollärare och pedagogiska inspiratörer eftersom jag bedömde att det 

fanns en större risk att de på olika sätt skulle visa sig referera till varandra genom så 

kallade filterbubblor. Trots att filterbubblor är ett omtvistat begrepp (Internetstiftelsen 

2021) menar jag att risken att hamna i en filterbubbla är relevant ta i beaktande för denna 

studie på samma sätt som konfimeringsbias är relevant i andra studier. Genom att utgå 

ifrån de hashtags som jag har sett handlade om estetiska lärprocesser eller skapande i 

förskolan har jag försökt undvika att hamna i ett sammanhang där algoritmerna styr mot 

alltför homogent flöde. Samtidigt kan jag inte avgöra i vilken omfattning hashtags 

generellt används av förskolekonton. Studien gjord av Carpenter et al. (2020) visar dock 

att hashtags är vanligt förekommande bland pedagoger på Instagram, vilket stödjer 

beslutet om urvalsstrategi i denna studie.  
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Utifrån kartläggningen av de olika kontonas förhållanden till varandra kan 

urvalsprocessen för kategorin förskolekonton antas ge ett mer representativt resultat än 

urvalsprocessen för de personliga kontona. Pedagogerna med personliga konton fanns 

alla i ett nätverk där alla på något sätt hade förbindelse med övriga. Lynch (2014) drar i 

sin studie slutsatsen att resultat kan vara intressant även då en studie behandlar data i form 

av åsikter i ett sammanhang som personer, i detta fall förskolepedagoger, har sökt sig till. 

Att deltagarna har sökt sig till sammanhanget påverkar generaliserbarheten, men det ger 

likväl en del av bild av ämnet i fråga (ibid). I denna studie används pedagogerna med 

personliga konton, ateljeristor, engagerade förskollärare och pedagogiska inspiratörer, 

för att tillföra perspektiv på resultatet från kategorin förskolekonton. Jämförelsen tillför 

snarare kvalitativa är kvantitativa perspektiv på ämnet. Kombinationen kan också ge viss 

bredd i resultatet, men i intervjuerna med pedagoger med personliga konton kan vi se hur 

det refereras till grupper av pedagoger som inte är representerade i materialet. Deltagarna 

kan med andra ord inte anses representera alla grupper av förskolepedagoger som är 

aktiva på Instagram.  

Ett ämne som kan vara relevant för analys av netnografiska data är anonymitet och på 

vilket sätt möjligheten att vara anonym påverkar hur personer beter sig eller hur ärliga de 

är i sin kommunikation (Kozinets 2011). I denna studie har vissa Instagramanvändare 

skapat kontonamn som skulle kunna ses som pseudonym. Det är kontots namn som syns 

när ett inlägg görs, kommenteras eller gillas. Samtliga konton, både förskolekontona och 

de personliga kontona, har dock profiler som presenterar vilken förskola eller vilken 

person som står bakom kontot. De individuella pedagogerna bakom ett förskolekonto 

framgår inte nödvändigtvis, men inget konto som behandlas i studien kan sägas vara 

anonymt. Det får därmed antas att personerna som är involverade i kontona inte har några 

problem med att stå för vad de publicerar och problemet med ärlighet är inte aktuellt i 

den bemärkelsen. Kozinets (2011) konstaterar också att anonymiteten i nätgemenskaper 

tycks vara mindre förekommande nu är tidigare. Därmed kan jag inte anta att 

sammanhanget och relationer på Instagram inte påverkar hur och vad som uttrycks.  

 Intervju som metod 

Intervju som metod är enligt Kozinets (2011) passade i netnografiska studier och det är 

också vanligt i etnografiska fältet (Bryman 2008). En intervju kan ske på olika sätt varav 

skriftligt är ett. Kozinets (2011) nämner mejl som en möjlighet, men att intervjuer i chatt 
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inte är att rekommendera. Jag har valt att göra intervjuerna i Instagrams funktion för 

direktmeddelande, vilket inte är likställt med vare sig mejl eller chatt. Meddelande riktas 

direkt till den eller de som är knutna till det specifika kontot, i samma app eller websida 

som det övriga flödet finns. Det innebär att vi fortfarande var i det sammanhang som 

intervjun berörde. I ett etnografiskt sammanhang skulle det kunna liknas vid att vi hållit 

oss i den fysiska miljön som studeras, men valt ett enskilt rum med fönster mot 

omgivningen. Att tiden för intervjuerna skiljde sig så åt mellan de olika påverkar 

möjligtvis resultatet. Deltagarna kunde välja att fundera mellan det att de fick en fråga 

och de gav ett svar, eller svara det som direkt dök upp. I vissa fall fördes längre 

konversationer i realtid, om både deltagare och jag var aktiva och tillgängliga på 

Instagram samtidigt. I de flesta intervjuer var det en blandning mellan samtal i realtid och 

samtal med paus mellan fråga och svar eller mellan det att ett svar getts och en ny fråga 

gavs.  

Det kan diskuteras om denna form av textbaserade kommunikation är likställd med 

definitionen av intervju. Jag har dock inte hittat någon annan lämplig beskrivning av 

samtalen, då de innebar att jag samlade information från deltagarna genom att ställa frågor 

kring det för studien aktuella ämnet. Möjligheten att växla mellan realtid och asynkrona 

inslag i intervjuerna ser jag som en fördel, både ur studiens perspektiv och ur deltagarnas 

perspektiv. Flera deltagare uttryckte direkt eller indirekt att möjligheten att anpassa 

tempot var en förutsättning för att de skulle känna att de hade tid att delta. Möjligheten 

att anpassa frågorna efter föregående svar anser jag är större än vid en intervju som sker 

helt i realtid. I vissa fall skrev också deltagare att de ville fundera över ett svar och 

återkomma med det senare.  

Nyanser som finns vid en intervju ansikte mot ansikte, blir i sammanhanget ersatt av 

visuella symboler som flera punkter efter ett svar, en gillamarkering på någons 

meddelande eller ”ah, jag tror jag förstår”. En eventuell nackdel med denna form av 

intervju är att pauser i kommunikationen gör att fokus på intervjuns ämne försvinner och 

skapar en onödig startsträcka eller distans när kommunikationen fortsätter. Samtidigt 

finns fördelen att både den som ställer frågor och den som svarar kan skrolla tillbaka i 

konversationen för att påminna sig om vad som ”sagts”. Att vi befinner oss på plattformen 

Instagram under intervjun kan som nämnts vara en fördel ur aspekten att vi befinner oss 

på fältet som studeras. Samtidigt kan en nackdel vara att den som intervjuar inte vet i 
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vilken utsträckning den har deltagarens uppmärksamhet under intervjun. Jag kan i 

efterhand se att det hade varit en fördel med en tydligare ram för under vilken period som 

varje intervju skulle genomföras.  

 Resultatets relevans 

Som ovan förklarat finns det brister i fråga om hur representativt materialet som har 

samlats in är, både i fråga om ämnet och urvalet. Resultatet kan dock anses representera 

en del av det studerade fältet.  

Extern validitet är enligt Kozinets (2011) inte relevant för netnografiska undersökningar 

som är naturalistiska. Det innebär att studier som avser att återspegla det som sker i ett 

socialt och kulturellt sammanhang inte är generaliserbara utanför sammanhanget. Det går 

däremot att prata om validitet i förhållande till den typ av undersökning som har gjorts 

och vilket perspektiv den utgår ifrån, samt huruvida studiens beskrivningar och 

förklaringar av det valda sammanhanget är sammanhängande (ibid). Syftet med denna 

studie har varit att undersöka hur beskrivningar som förskolepedagoger gör av estetiska 

lärprocesser i förskolan, tar sig uttryck och kan förstås utifrån sitt och pedagogernas 

sammanhang, när beskrivningarna görs på det sociala mediet Instagram. Utifrån syftet 

har en netnografisk undersökning gjorts där beskrivningar samlats in, satts i relation till 

varandra och belysts med hjälp av pedagogers förklaringar av sammanhanget som 

beskrivningarna har gjorts i på Instagram. Resultatet av den netnografiska 

undersökningen har sedan diskuterats i förhållande till olika teorier rörande förskolans 

verksamhet, barns lärande och estetik. Genom studien kan vissa slutsatser göras och 

möjliga tolkningar diskuteras. Fältet är dock så stort och de möjliga perspektiven så 

många, så studien kan endast ses som svar på en del av syftet.  

7.9. Möjligheter till vidare forskning 

Ämnet estetiska lärprocesser i förskolan är något som har uppmärksammats och fortsätter 

att belysas genom forskning. Förändringar på teknikområdet gör det relevant att fortsätta 

utveckla området. Studiens resultat visar också att det är väsentligt att fortsätta sätta 

teoretiska perspektiv på ämnet i förhållande till det som sker i verksamheten. 

I denna studie diskuteras förhållandet mellan det som beskrivs i av förskolepedagoger 

och det som sker i förskolans verksamhet. En given fortsättning skulle kunna vara att se 
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på det som faktiskt sker i verksamheterna. I ett sådant sammanhang skulle en ytterligare 

problematisering av begreppet estetiska lärprocesser vara på sin plats. Om estetiska 

lärprocesser fortsatt kan ses som ett relevant begrepp att använda, bör innebörden av det 

behandlas vidare. Sätts begreppet i relation till förskolans verksamhet kan det vara av 

intresse att se hur förskolepedagoger ser på det som begrepp. Vi kan också fråga oss 

vilken betydelse det har att estetikens roll i förskolan inte har en samlad definition eller 

beskrivning i förskolans läroplan (Lpfö 18 2018). 

Pedagogers användning av sociala medier är ett växande forskningsområde. När det 

kollegiala utbytet på nätet tas upp i denna studie så görs det utifrån de 17 konton (tio 

förskolekonton och sju personliga konton) som ingår i studien. En större kartläggning av 

ytterligare konton och relationer skulle kunna synliggöra andra nätgemenskaper. Vi kan 

i denna studie se att den nationella geografin tycks spela mindre roll än det gemensamma 

pedagogiska intresset. Utifrån ett globalt perspektiv skulle det vara intressant att se i 

vilken mån utbyte sker mellan pedagoger från olika delar av världen. På vilket sätt kan 

det kollegiala utbytet användas för att belysa estetiska lärprocesser i internationellt 

sammanhang? 

I studien tas Instagram som förmedlingskanal till vårdnadshavare upp, men dess syfte och 

roll kan problematiseras ytterligare. En avgränsning i studien har varit att området 

pedagogisk dokumentation som en del av det systematiska kvalitetsarbetet inte har satts 

i förhållande till förskolors användning av sociala medier. Detta är ett ämne som skulle 

kunna belysas ytterligare. Vilken roll har förskolors användning av plattformar som 

Instagram? Vad ger denna förmedling till vårdnadshavare och andra som berörs av 

verksamheten?  

Området digitalisering i förskolan är ett växande forskningsfält och det finns studier 

som tar upp estetik i förhållande till området. I denna studie har digitala verktyg inte 

diskuterats som en del av beskrivningarna som pedagoger gör på sociala medier. Det är 

därmed ett område som kan vara värt att titta närmre på. Utifrån hur pedagogerna i 

denna studie beskriver pedagogers och barns roller i estetiska lärprocesser kan det också 

vara av betydelse att titta på i vilken mån barnen involveras när dessa tre delar, sociala 

medier, digitala verktyg och estetiska lärprocesser, kombineras.   
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Bilaga 1: Inledande direktmeddelande till förskolekonton  

 

Hej 

 

I mitt arbete med att skriva magisteruppsats i utbildningsvetenskap undersöker jag hur 

olika förskolor genom Instagram beskriver sitt arbete med skapande och estetiska 

lärprocesser. Eftersom ni har gjort en del inlägg som berör detta så är jag intresserad av 

att diskutera det vidare med er. Är det något ni skulle kunna tänka er? 

 

Mvh 

Kristina Fredriksson 
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Bilaga 2: Inledande direktmeddelande till pedagoger med 

enskilda konton 

 

Hej 

Eftersom du har visat visst intresse för det som beskrivs på kontot XXX så undrar jag om 

du är intresserad av att delta i min studie. (Inledningsmeningen varierar beroende på hur 

kontakten först fås, men hänvisar alltid till studiens Instagramkonto). Det är en 

netnografisk studie som syftar till att undersöka hur estetiska lärprocesser i förskolan 

beskrivs av pedagoger på Instagram. 

Om du bestämmer dig för att delta så kommer det att innebära en personlig intervju som 

genomförs via direktmeddelande på Instagram. En del av intervjun kommer att utgå ifrån 

inlägg som du själv har valt ur ditt flöde på Instagram. Om du inte vill låta inlägget bli en 

del av materialet i studien, så kommer jag i stället att göra beskrivningar av inlägget i 

form av text och bild för att använda i arbetet.   

Även om du nu väljer att delta i studien, så kan du när du vill avbryta din medverkan. 

Varken ditt eller ditt kontos riktiga namn kommer att presenteras för någon som inte är 

involverad i arbetet med studien. Data som samlas in kommer endast att användas för 

denna studie.  

Vill du delta? 
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Bilaga 3: Kompletterande information om deltagande i studien 

 

Hej igen  

Nu har du ju möjlighet att kontakta mig via Instagram, men för saken skull kommer här 

ytterligare kontaktuppgifter: kristina.fredriksson@hkr.se, 0736299046 

Ansvarig handledare: Sara Lenninger 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se 

044-2503000 

Min studie görs som en del av fjärde och sista terminen på magisterprogrammet i 

utbildningsvetenskap på Högskolan i Kristianstad. Eftersom det har tillkommit nya 

riktlinjer för studier inom programmet så kommer här lite kompletterande information:  

På magister och masterprogrammen vid Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta arbete ingår att göra en egen 

vetenskaplig studie med utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att engagera 

studenterna under utbildningens gång. Till studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av till exempel intervjuer, enkäter och observationer. Ansvarig för 

dina personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s dataskyddsförordning har 

du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid 

behov få eventuella fel rättade. Det självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/  

 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer så kan du när du vill avbryta 

din medverkan. Varken ditt eller ditt kontos riktiga namn kommer att presenteras för 

någon som inte är involverad i arbetet med studien. Inte heller andra deltagare i studien 

kommer att ha tillgång till materialet. Data som samlas in kommer endast att användas 

för denna studie och kommer att förstöras när denna är examinerad. 

Tack än en gång för din tid! /Tina 

 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/

