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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Estetiska aktiviteter inom pedagogisk verksamhet har sitt ursprung i konstnärliga 
uttryck såsom bildkonst, skulptur, musik, teater, dans och diktning. Estetiska aktiviteter spelar 
en viktig roll i förskolan men det finns stora skillnader i omfattningen samt i formerna av 
estetiska aktiviteter som förskolebarn får möjlighet att delta i. Enligt förskolans läroplan innebär 
förskolans uppdrag att ge barnen kunskaper i att skapa och kommunicera med hjälp av olika 
uttrycksformer som bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse (Skolverket, 2016). 
Det framgår att dessa ska utgöra både innehåll och metod i förskolans verksamhet för att främja 
barns utveckling och lärande. Studien undersöker pedagogers uppfattningar om estetiken och 
hur de arbetar med estetiken i praktiken, samt hur förskolans material och miljö organiseras 
med fokus på de estetiska uttrycksformerna bild, musik och sång, dans och rörelse, och drama. 
  
Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar som behövs för att utveckla 
barns estetiska utveckling och lärande. 

Metod: Denna studie är en kvalitativ studie där vi genomfört intervjuer och observationer som 
kompletterats med foto av material och miljö, från totalt tio förskolor. Intervjuerna spelades in 
och observationerna kompletterades med särskilt skrivet observationsprotokoll.  
 
Resultat: Det framgår av analysen att pedagogerna förminskar sin egna yrkesroll i betydelsen 
av egna kunskaper, av att vara den som inspirerar och av att vara handledaren. Pedagogerna ser 
sig själva som medforskare och de uttrycker att det är barnen som styr. Analysen visar att det 
finns ett synsätt som innebär att den estetiska undervisningen ska ske i barnens eget utforskande 
och att barnen inspirerar varandra. Miljön i förskolorna varierade både i struktur-, 
tillgänglighet- och variation av material. Organiseringen av material saknar på de flesta 
förskolor en medveten struktur och det fanns sällan något som fungerade som inspiration till 
estetisk verksamhet. Men analysen visar även att det finns de pedagoger som möjliggör för 
estetisk verksamhet genom en medveten struktur av material och genom att introducera dessa. 
I analysen framgår även att hur pedagogerna uppmuntrar barnen till att utveckla estetiska 
uttryckssätt och kunskaper i bild, musik och sång, dans och rörelse är beroende av pedagogens 
egna kunskaper och intresse inom det estetiska ämnet. 
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Inledning 
 
Föreställ dig en värld utan bilder, skulpturer, musik, dans, teater och diktning, hur skulle den 
världen se ut och vara, och vilket samhälle skulle vi då få och hur skulle vi bli som människor? 
Att uppleva bilder, teater, musik och andra estetiska uttryck ger oss människor sinnliga, 
känslomässiga och fantasiinspirerande impulser vilket ger oss kunskap som vi inte finner i 
andra kunskapsformer (Paulsen, 1996). Enligt förskolans uppdrag ska barnen stärkas i sitt 
självförtroende och bilda sig genom olika sätt för att kunna förstå sin omvärld och handla i den. 
Det beskrivs på följande sätt; 
 
“Förskolan ska ge stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som skapande och 
lärande individer” samt att “de ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka 
själva, handla, röra sig och lära sig det vill säga bilda sig utifrån olika aspekter såsom 
intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska” (Skolverket, 2016 s.7). 
 
Estetiken och pedagogernas uppdrag ser vi som viktigt, och därför undersöker vi i denna studie 
estetikens förutsättningar och barns subjektskapande. Vårt intresse för estetiken, har väckts 
genom att ha läst litteratur som exempelvis Madeleine Hjort (2017) och Ulla Wiklund (2009). 
Genom läsning av denna litteratur synliggörs många dimensioner av estetikens möjligheter i 
förskolan. Genom detta arbete söker vi kunskap om hur undervisning genom estetiken kan gå 
till, vad som påverkar denna och hur organiseras denna därefter. Nordin Hultman (2004) lyfter 
fram att ”barnen är inte på ett speciellt sätt, de blir, på olika sätt i relation till de möjligheter 
och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör”. (s. 168). Braxell (2010) lyfter att 
miljön i förskolan spelar stor roll för hur dagen kan bli, vilka möten som kan uppstå mellan 
barn och mellan barn och pedagoger och vilket lärande som kan ske. Vår uppfattning är att 
estetiken är viktig och att flera av de estetiska uttrycksformerna används flitigt i förskolan 
framförallt bild och sång. Men vår uppfattning är att de inte används i syfte att utveckla kunskap 
i de estetiska uttrycksformerna utan snarare som ett verktyg för att utveckla andra kunskaper 
eller som ett tidsfördriv. Därför vill vi med denna studie försöka ta reda på pedagogers 
uppfattningar om estetiska uttryckssätt och hur dessa används i förskolan. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar som behövs för att utveckla barns 
estetiska utveckling och lärande. 

Frågeställningar 
 

• På vilket sätt genomförs den estetiska undervisningen och på vems initiativ? 

• Hur synliggörs estetikens uttrycksformer i förskolan genom material och miljö? 

• Hur uppmuntras barn att utveckla sina estetiska uttryck och kunskaper? 
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Introduktion 
 
I detta avsnitt behandlas de begrepp som vi finner viktiga för vår studie. Vi vill synliggöra dessa 
då vi ser de som nödvändiga för att ge en bredare förståelse dels om estetiken dels om barns 
subjektskapande. Inledningsvis redogörs det för begreppet estetik. Därefter beskrivs vad som 
betraktas som estetikens insida – perception, fiktion, fantasi, och estetikens utsida – kreativitet 
och kreativa handlingar. Dessa begrepp ses som viktiga för estetiken och estetiska aktiviteter. 
För att det ska bli en utsida vilket kommer fram genom kreativa handlingar, måste det först 
fyllas en insida genom att ge barnen erfarenheter och upplevelser. Avslutningsvis beskrivs och 
förklaras vad som avses med den svaga och den starka estetiken, och barns subjektskapande.  

Estetik 
 
Den traditionella uppfattningen av estetik har först och främst med konst och konstupplevelse 
att göra, oftast den konst som vi uppfattar som “det sköna” (Paulsen, 1996). Ordet estetik 
härstammar från det grekiska, aisthesis, vilket innebär förnimmelse, sinne, sinnesperception 
och känsla. Paulsen menar att denna gamla definition av estetik innebär att hela världen kan 
förnimmas på ett estetiskt sätt och att sinnesintrycket är viktigt. Enligt denna definition är det 
inte enbart konst som kan uppfattas estetiskt utan också natur, människor och kulturuttryck, 
men förutsättningen är att dessa betraktas med en estetisk inställning. Estetisk inställning 
beskriver Paulsen som att det är ett föremål som är viktigt för ens egen skull, att föremålet inte 
blir ett medel för att uppnå något. Estetiska aktiviteter inom pedagogisk verksamhet har sitt 
ursprung i konstnärliga uttryck som bildkonst, skulptur, musik, teater, dans och diktning och 
benämns som praktisk-estetiska ämnen (Paulsen, 1996). Praktisk-estetiska ämnen innebär 
enligt Paulsen att det är något som görs praktiskt, man lär genom att göra. 
 

Estetikens insida 

Perception och Fiktion 

Perception betyder att ta emot intryck genom sinnena. Perception är hjärnans tolkning av 
sinnesintryck och de intryck som människan utsätts för bearbetas i hjärnan med hjälp av våra 
sinnen vilka är känsel, syn, hörsel, smak och lukt (Hjort, 2017). Till sinnena hör även det 
kinestetiska sinnet, led-och muskelsinnet, och det vestibulära sinnet, balanssinnet (ibid). För att 
kunna percipiera ska det bearbetade sinnesintrycket kunna användas, dels omedelbart som ett 
svar på stimulus till exempel genom en rörelse eller med tal, dels ska det uppfattade kunna 
minnas och senare användas som erfarenhetsmaterial (Hjort, 2017). Hur mycket vi kan 
utvecklas är beroende av hur mycket stimulus vi fått och på vilket sätt vi fått den, en god 
utvecklad perception är av stor betydelse för all utveckling och inlärning (ibid).  

Människan behöver fiktion för att skapa mening, genom fiktionen och dess gestaltning kan 
känslor och förståelse uppstå och insikter utvecklas (Hjort, 2017). Fiktionen är en plats där 
kunskap, idéer, känslor och fantasi möts, förändras och ges form (ibid). Hjort skriver vidare att 
människan är beroende av en mängd fiktiva “bilder” och impressioner från samtiden och 
historien för att själv kunna skapa idéer och symboliska bilder om livet, om vad det är och vad 
det skulle kunna vara. Den som läst berättelser, hört sagor, lyssnat till musik och sett bilder, 
teater, måleri, illustrationer och sett dans har upplevelser, personliga intryck och material att 
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referera till, har ett varierat stoff att tänka kring och utifrån (ibid). Vårt erfarenhetsmaterial 
påverkar alltså hur vi upplever och reflekterar. 

Fantasi 

Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt desto rikare blir dess fantasi, och fantasin har en 
mycket viktig funktion för människans tänkande och utveckling, liksom för människans 
kreativitet och skapande förmåga (Grim, 2011; Vygotskij, 1995). Vygotskij beskriver fyra 
grundläggande former av samband som förenar fantasins aktivitet med verkligheten, vilka 
hjälper oss att uppfatta fantasin som en livsviktig funktion (Vygotskij, 1995). Nedan följer en 
sammanfattning av dessa. 

• Den första formen består i att alla skapelser av fantasin alltid är uppbyggda av element 
som hämtats ur verkligheten och ingår i en människas tidigare erfarenheter. Ju rikare en 
människas erfarenheter är, desto mer material förfogar hennes fantasi över. Detta gör 
det nödvändigt att vidga barnets erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund 
för dess skapande. 

• Den andra formen av samband mellan fantasi och verklighet skapar nya kombinationer 
av tidigare erfarenheter. Med fantasins hjälp och lånad erfarenhet kan man föreställa sig 
något man inte av personliga erfarenheter varit med om. 

• Den tredje formen av samband är det emotionella sambandet och handlar om att varje 
känsla inte bara tar sig ett yttre kroppsligt uttryck utan också ett inre som visar sig i 
urvalet av tankar, bilder och intryck. Fantasins bilder ger ett inre språk åt vår känsla,  

• Den fjärde formen av samband mellan fantasi och verklighet handlar om att en 
fantasiskapelse i sig själv kan framställa något fullkomligt nytt som inte finns i den 
mänskliga erfarenheten och inte motsvarar något verkligt existerande föremål vilket 
Vygotskij kallar kristalliserad fantasi då en fantasi blir till verklighet. 

Utifrån dessa fyra former framgår det att fantasin inte är något som finns inneboende hos en 
människa utan är något som behöver gödas och få näring utifrån en mängd erfarenheter och 
upplevelser. 

Forsberg Ahlcrona (2016) skriver om divergent och konvergent tänkande vilka hon menar 
behövs för kreativitetens existens och utveckling. Att skapa något nytt sker genom divergent 
tänkande och kännetecknas av förmågan att se flera och olika lösningar på ett problem eller 
uppgift och att kunna tänka i olika riktningar eller ovanliga tankebanor (Forsberg Ahlcrona, 
2016). Divergent tänkande leder till förnyelse och utveckling. Konvergent tänkande innebär att 
hitta en specifik lösning på ett problem, alltså det rätta svaret, och är motsatsen till divergent 
tänkande (Forsberg Ahlcrona, 2016). “Vad händer här” är en divergent fråga som kan motivera 
barnen att berätta och beskriva exempelvis en bild.  
 

Estetikens utsida 
 
Kreativitet och kreativa handlingar 
 
Ordet kreativitet kommer från latinets creo vilket betyder att skapa och att frambringa - med 
andra ord innebär kreativitet att det skapas något nytt, något som inte funnits tidigare 
(Nationalencyklopedin, 2018). Kreativa idéer uppkommer genom att man ställer varför frågor 
vilka är frågor om varför något framstår på ett visst sätt (Forsberg Ahlcrona, 2016). Vidare 
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menar Forsberg Ahlcrona att kreativitet många gånger tas som givet, som att det är något som 
finns inneboende hos en människa. Vygotskij (1995) urskiljer två grundläggande typer av 
handlingar av en människas beteende och handlingar, den första kallas återskapande eller 
reproduktiv och kännetecknas av att människan upprepar redan tidigare skapade 
handlingsmönster eller återupplivar spår av tidigare intryck. Enligt Vygotskij skapar denna 
handling inte någonting nytt utan den bygger på en upprepning av något som redan har hänt. 
Den andra handlingen kallas den kombinatoriska eller kreativa vilken kännetecknas av att vår 
hjärna inte enbart bevarar och reproducerar utan också kombinerar, kreativt bearbetar och 
skapar nya situationer och ett nytt beteende av tidigare erfarenheter. Den kreativa handlingen 
ger upphov till nya bilder och nya handlingar, och det är den kreativa handlingen som gör 
människan framtidsinriktad, som skapar sin framtid och förändrar sin nutid (Vygotskij, 1995). 
Vygotskij menar att utan denna kreativa handling skulle människan enbart återskapa det gamla. 
Vidare skriver Vygotskij att fantasin är grunden till denna kreativa handling som grundar sig 
på vår hjärnas kombinatoriska förmåga.  

Den svaga och den starka estetiken 
 
Saar (2005) beskriver två olika slags estetisk kunskap, den svaga och den starka estetiken. 
Kännetecknande för den svaga estetiken är att den är en form av lärande som är retrospektiv, 
det vill säga att man gestaltar något som redan finns. Saar menar att ett innehåll kan gestaltas 
på nya sätt, till exempel kan matematiktalen rytmiseras eller att en ramsa kan användas för att 
komma ihåg olika fakta. Den svaga estetiken fungerar som stödjande, motiverande och kan vara 
ett effektivt inlärningsredskap. Den kan även levandegöra ett innehåll som kan upplevas som 
torrt och tråkigt. Saar menar att denna form av estetik kan användas för att erfara ett 
kunskapsinnehåll ur nya synvinklar. Kännetecken för den starka estetiken är att den är 
prospektiv, vilket innebär att den blickar framåt mot det som ännu inte är definierat, samt att 
den utmanar och skapar förändring (Saar, 2005). Den svaga estetiken och den starka estetiken 
kompletterar varandra på så sätt att den svaga fungerar som ett redskap för att illustrera och 
reproducera ett kunskapsinnehåll, och den starka ger redskap för att förändra 
kunskapsinnehållet och utmana det förgivettagna (Saar, 2005).  

Barns subjektskapande 
 
Nordin-Hultman (2004) vill i sin avhandling visa på vilken betydelse förskolans miljö och 
material har för barns subjekt och identitetsskapande. Hon menar att hur förskolans miljö är 
ordnad påverkar hur barn skapar och ser på sig själva, och även hur de uppfattas av andra. 
Vidare skriver Nordin-Hultman att “barnen är inte på ett speciellt sätt, de blir, på olika sätt i 
relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör” (s.168). 
Barnens själv skapas i de möten, de aktiviteter, det material och de relationer de får vara med 
om. Självet skapas i handlandet och i de möjligheter, eller brist på möjligheter, som miljö och 
material utgör, enligt Nordin Hultman (2004).  
 
Aleksseva, Shkolyar och Savenkova (2016) betonar den estetiska delen i förskolan då de anser 
att estetiken tillåter att utveckla barnets kompetenser som tex. att generalisera, lösa problem, 
kommunicera, att vara aktiv och att inte vara rädd för nya oväntade saker. De menar att kreativa 
och konstnärliga aktiviteter tillåter barnen att utveckla sina olika kompetenser på ett sätt som 
icke kreativa och konstnärliga aktiviteter kan. De har utvecklat Garden of childhood vilket är 
ett tillvägagångssätt för utbildning i förskolan. Grundläggande är att barnen ska få bilda sig 
egna uppfattningar om världen snarare än att träna dem för skolan. Aleksseva et al. (2016) anser 
att estetiska aktiviteter kan uppmuntra barnens tänkande, kreativitet och deras fantasi. 
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Det är lärarens ansvar att organisera och skapa stimulerande lärmiljöer som motiverar till 
kreativa handlingar och främjar barnets allsidiga utveckling (Forsberg Ahlcrona, 2016). 
Forsberg Ahlcrona (2016) lyfter vikten av lärarens egna kunskaper och kompetenser som en 
förutsättning för barn att utveckla sin kreativitet och sina inomestetiska kompetenser – vilket 
innebär kunskap inom och om exempelvis musik. Forsberg Ahlcrona menar att det är lärarens 
ansvar att erbjuda och möjliggöra skapande aktiviteter vilka ger barnen förutsättningar till olika 
sätt att uttrycka sig. Genom att läraren skapar möjligheter till olika sätt att uttrycka sig på kan 
det ses som ett sätt att stärka barnens identitets- och subjektskapande. 
 
Utifrån ovanstående menar vi att estetiska aktiviteter i förskolan kan stödja barns 
subjektskapande. Med subjektskapande avser vi i denna studie barns jag-skapande, hur barn 
utvecklar sin identitet. Estetiken ger barnet flera olika sätt att uttrycka sig på vilket kan hjälpa 
att utveckla och stärka dem. Barnets subjektskapande blir till i de aktiviteter som sker på 
förskolan och i samspel mellan pedagoger, barn och förskolans miljö.  
 

Tidigare forskning 
 
I denna del presenteras den tidigare forskning i vilken behandlas de estetiska uttrycksformernas 
betydelse i förskolans verksamhet. Innehållet presenteras med fokus på undervisning, 
yrkesrollens betydelse för barns estetiska lärande och förskolans material och miljö.  I den första 
delen behandlas lärande och undervisning. Vidare presenteras två olika dimensioner av 
estetiska aktiviteter följt av estetiska aktiviteter i förskolan. Sist presenteras miljön och barns 
subjektskapande. 

Lärande och undervisning 
 
I följande avsnitt beskrivs några olika perspektiv på estetik och lärande vilka påverkar hur 
läraren ser på sin roll och estetisk undervisning. Vidare beskrivs att i undervisning av estetiska 
lärprocesser är lärarens kunnande och kompetens avgörande, såväl ämnesdidaktiska som 
språkliga kunskaper. Sist i detta avsnitt presenteras strategier för undervisning som kan utgöra 
underlag för undervisning i förskolan.  
 
Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2015) beskriver 
tre perspektiv på estetik och lärande vilka är; 
  

• Det första perspektivet är att estetiken ses som ett medel för att utveckla andra förmågor, 
till exempel för att utveckla det sociala eller personliga.  

• Det andra perspektivet är att det estetiska ses som individens personliga uttryck. I detta 
perspektiv har läraren ingen pedagogisk roll utan här uttrycks det att läraren inte ska 
blanda sig i barnens estetiska uttryck, barnen får uttrycka sig fritt. Pramling Samuelsson 
et al. menar att läraren i detta perspektiv inte tar sitt ansvar för att hjälpa barnen att 
utvecklas.  

• Det tredje perspektivet är författarnas eget perspektiv på estetik och lärande som handlar 
om att utveckla ett inomestetiskt kunnande, till exempel ett kunnande inom och om 
musik. I detta perspektiv ses det estetiska som ett mål i sig i barnets utveckling, och det 
visar att läraren är en viktig aktör för att utveckla barns förmågor.   
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Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) har i sin studie lyft fram och 
diskuterat lärarnas olika sätt att tänka och tala om barns lärande av estetik, med fokus på musik, 
rörelse och poesi, före och efter ett projekt vars syfte var att studera om samtal kring olika 
estetiska innehållsdimensioner kunde bidra till barns lärande om dessa. Vid de första 
intervjutillfällena uttryckte lärarna att målet med de estetiska aktiviteterna var att utveckla barns 
personlighet och barnen som individer. Det som blev tydligt i de första intervjuerna var att 
estetiken används som en form för att lära sig något annat än det estetiska, det handlar om att 
göra musik, rörelse/dans och poesi för att barn ska ha roligt, att det ger gemenskap, eller för att 
koppla av. Flera av de intervjuade lärarna ger uttryck för att de själva inte är så duktiga på att 
utöva musik, dans och poesi vilket gör att de känner sig hämmade i arbetet med barnen (Asplund 
Carlsson et al., 2008). 
 
I en sammanställd kunskapsöversikt om undervisning i förskolan, beskrivs att i estetiska 
lärprocesser som estetik, musik, rörelse, bild och språklig kommunikation, framhävs vikten av 
förskollärarens kunnande och kompetens (Sheridan & Williams, 2018). De beskriver vidare att 
förskollärarens didaktiska kunnande och agerande framhålls som avgörande, att förskolläraren 
bör ha såväl kunnande om ämnet som didaktisk medvetenhet (ibid). Studierna framhåller vikten 
av att barn får handskas konkret och på ett lekfullt och kreativt sätt med en variation av material 
och fenomen för att kunna urskilja dem, och för att göra detta beskrivs att förskolläraren ställer 
frågor om, samtalar om och sätter ord på det barnen erfar (ibid). Vidare i kunskapsöversikten 
beskrivs att planerad undervisning innebär att förskollärare i förväg har ansvar för planeringen 
av aktiviteten och iordningställandet av miljön (Eidevald, Engdahl, Frankenberg, Lenz 
Tauguchi & Palmer, 2018). 
 
Blume (2015) har forskat om experimentella processer inom estetiken i förskolan. 
Experimentella processer tillåter utforskning av material på ett sätt som vanligtvis inte görs i 
förskolan. Han lyfter i sin studie pedagogens roll och miljöernas betydelse för barns estetiska 
och kreativa utveckling. Pedagogens roll är att vara den som iscensätter, inspirerar, assisterar 
och navigerar och det gäller för pedagogen att ha en öppen inställning och mod för okända 
händelser (Blume, 2015). 
 
Strategier för undervisning 
 
Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) behandlar både innehållet i förskolan 
och yrkesrollens förhållningssätt och arbetssätt där de lyfter fram hur man organiserar sin 
undervisning. De beskriver sju undervisningsprinciper som kan beskrivas vara strategier för att 
organisera och bedriva undervisning. Nedan följer en sammanfattning av fem av dessa principer 
vilka vi finner relevant för denna studie. 
 

• Principen om variation handlar om att introducera just variation vilket bidrar till att göra 
något specifikt synligt för barn. Variation är viktig för barns lärande för att kunna peka 
ut saker som därmed blir synliga för barnen.  

• För att utveckla ett kunnande hos barnen behöver läraren ha insikter om barns kunnande, 
ha goda ämneskunskaper och didaktiska kunnande. Läraren behöver ta ställning till vad 
det innebär att kunna något och om hur detta kunnande kan utvecklas. 

• Principen om expansivt språk innebär att barn ges tillgång till ett språk som fungerar 
utanför den aktuella situationen. Detta innebär ett språk som gör att barnen kan berätta 
mer beskrivande om en situation för exempelvis sina föräldrar. 

• Principen om att rama in, handlar om att rama in det innehåll som ska bli synligt för 
barnen. Läraren behöver rikta barns medvetande mot det som ska bli synligt, läraren 
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behöver fundera på hur detta introduceras och följs upp under aktiviteten, och läraren 
behöver relatera avslutningen till det som aktiviteten har handlat om. 

• Undervisningsprincipen om att barn behöver stöttas och utmanas i sitt lärande och 
meningsskapande innebär att barnen uppmuntras att fundera och fråga, uttrycka idéer 
och våga argumentera för dessa, men också genom att de ställs inför nya uppgifter och 
frågor. 

 

Två dimensioner av estetiska aktiviteter 
 
I följande avsnitt beskrivs två olika dimensioner av estetiska aktiviteter som framträder i 
förskolan vilka är, Barnets dimension och Lärarens och förskolans dimension.  
 
Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013) har utfört en studie där de undersökt barns 
estetiska upplevelser i förskolan. Resultatet visar att det är stora skillnader i mängd och vilken 
form av estetiska aktiviteter som förskolebarnen får möjlighet att delta i. I studien framgår det 
två dimensioner av estetiska aktiviteter, Barnets dimension och Lärarens och förskolans 
dimension. Nedan följer en sammanfattning av dessa två dimensioner. 
 

• Den första dimensionen, Barnets dimension, innefattar estetiska aktiviteter som barn i 
stor utsträckning kan utföra utan stöd från lärarna, exempelvis rita med pennor och 
kritor, klippa, modellering, lyssna på musik och rollspel.  

• Den andra dimensionen, Lärarens och förskolans dimension, innefattar estetiska 
aktiviteter som ställer krav på lärarna att planera, organisera och vara med i aktiviteten 
tillsammans med barnen.  

 
Resultatet av deras studie visar att på de flesta förskolor finns möjlighet för barnen att göra 
aktiviteter som ryms inom barnets dimension och att estetiken spelar en viktig roll som 
barnaktivitet i förskolan. Resultatet visar dock att barnen på de flesta förskolor lämnas själva 
när de utför dessa aktiviteter vilket kan tolkas som att kreativitet ses som en individuell 
kompetens (Pramling Samuelsson, Sheridan & Hansen, 2013). 
 

Estetiska aktiviteter i förskolan 
 
I förskolans läroplan framgår det att estetiken ska utgöra både innehåll och metod för att främja 
barns utveckling och lärande: 
 
“Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll 
och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande “. (Skolverket, 2016, 
s.7). 
 
Inom förskolan är de vanligaste estetiska aktiviteterna bild, musik och sång, rörelse, och drama, 
där musik och bild är de mest dominerande. Nedan behandlas dessa estetiska aktiviteter var för 
sig för att synliggöra dess betydelse i förskolans verksamhet. 
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Bild i förskolan 
 
Bildskapande är en viktig del i förskolans verksamhet menar Änggård (2005). Hon har i sin 
avhandling fokuserat på hur barn agerar och skapar mening i bildaktiviteter i förskolan. 
Resultatet visar att barns bildskapande i förskolan inte har en utan många funktioner vilka blir 
synliga i barnens samspel när de skapar och talar om bilderna. Dessa funktioner är att utforska 
material, att berätta, att tillverka något som behövs till en lek eller att göra något fint. 
Bildskapande kan enligt Änggård ses som ett uttryck för identitetsskapande där barn kan 
utforska olika sätt att vara med hjälp av bilder. Hon menar att barn kan framställa sig själva på 
ett speciellt sätt genom de bilder som de gör och även visa vem de vill höra ihop med. Resultatet 
visar också att barns bildskapande oftast sker kollektivt, barn vill göra samma saker som andra 
barn, de använder samma slags material, och deras bilder liknar varandra. Vidare visade studien 
att barns bildskapande framstår som ett sätt att skapa samhörighet med andra barn, de pratar, 
sjunger och skojar samtidigt som de gör bilder. När barnen gör bilder vill de göra någonting 
fint och de använder gärna mallar, målarböcker, kopierar andra barns bilder och målar samma 
motiv gång på gång. De bilder som barnen producerade skiljde sig åt mellan de två förskolorna 
som ingick i studien, detta visar att bildkulturerna till viss del är lokala vilket kan hänga samman 
med personalens olika sätt att arbeta med bildaktiviteter, vilket material de tillhandahöll och 
vilka bilder som sattes upp på väggarna (Änggård, 2005).  
 
Faktorer som påverkar barns bildskapande är enligt Änggård (2005) hur den fysiska miljön är 
utformad. Vad för slags material som finns tillgängligt, hur de pedagogiska aktiviteterna är 
utformade, hur mycket tid barnen får använda fritt och även pedagogernas föreställningar om 
bildskapande påverkar vad som för barnen är möjligt att göra. Änggård (2006) anser att barnen 
har berövats verktyg för sitt bildskapande till följd av att det blivit tabubelagt att visa barn hur 
man kan rita och måla. Änggård skriver att det finns en rädsla för att hämma barns bildskapande 
vilket har gjort att barn har blivit överlämnade åt sig själva att upptäcka bildspråket. Hon jämför 
detta med att barn skulle lära sig alfabetet och knäcka den skriftspråkliga koden utan vuxenstöd. 
Att vuxna visar hur man kan rita olika motiv kan enligt Änggård (2006) fungera som ett verktyg 
för barnen som de kan använda för att sedan utveckla på egen hand. Enligt Braxell (2010) 
behöver barns bildspråk gödas och få näring för att utvecklas, hon menar att bildspråket inte 
utvecklas av sig självt utan behöver förebilder som visar och hanterar olika sorters material och 
verktyg. Enligt Braxell behövs en mångfald av material för att bildskapandet ska ha 
förutsättningar att resultera i estetisk utveckling hos barnen. Braxell menar också att barnens 
möjligheter att uttrycka sig i bild är beroende av att barnen har tillgång till flera olika typer av 
material och att de har kunnande i hur de kan använda materialen. 
 
Musik och sång i förskolan 
 
I en studie (Pramling Samuelsson, Sheridan & Hansen, 2013) framkommer det att aktiviteter 
relaterat till musik är den vanligast förekommande av estetiska aktiviteter bland de deltagande 
förskolorna. Dessa musikaktiviteter bestod av att barnen lyssnar på musik, spelar med 
instrument och sjunger, där den vanligaste aktiviteten var att sjunga. Även Holmberg (2012) 
menar att sången är det vanligast förekommande under musikstunderna. Många sånger har 
fokus på det gemenskapande, den bär traditioner vidare och sången kan vara en brygga mellan 
andra aktiviteter (Holmberg, 2012). Holmberg beskriver två olika arbetssätt inom musik i 
förskolan, reproducerande och undersökande karaktär. Sång är ofta en form av reproducerande 
karaktär. Med reproducerande karaktär menas att utföra, återskapa eller härma.  Med 
undersökande karaktär menas att utforska, improvisera och skapa ny musik. Holmberg 
beskriver ett undersökande instrumentspel där barnen spelar utifrån sina förutsättningar och 
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undersöker olika sätt att skapa ljud på. Att utforska ljud med hjälp av instrument är enligt 
Holmberg ett vanligt arbetssätt hos pedagoger med lite musikkunskaper medan det 
undersökande arbetssättet med att spela rytmer och uppmärksamma barnen på melodiaspekter 
är mer tydligt hos pedagoger med musikaliska kunskaper. Med hjälp av instrumenten kan 
musikens grundelement som tempo och dynamik undersökas. Genom musikaktiviteter i 
förskolan kan barnen få upptäcka den egna röstens möjligheter och hur man kan spela på olika 
instrument (Angelo & Saether, 2014). Men vilka musikaliska aktiviteter barnen får vara med 
om påverkas av vuxenkultur och hur vi reagerar på barnens egna förslag. Även det material 
som barnen möter kan sätta begränsningar för vad barnen får vara med om, till exempel urvalet 
av musikinstrument som finns tillgängligt sätter begränsningar för barnens möjligheter att välja 
(Angelo & Saether, 2014).  
 
Enligt Lagerlöf (2013) används musiken idag snarare som ett medel för att nå andra förmågor 
än att främja musikaliska förmågor. För att barn ska utveckla sitt kunnande inom musik behöver 
det ges förutsättningar för detta och att det musikaliska görs till ett mål i den pedagogiska 
verksamheten (Lagerlöf, 2013). Enligt Pramling Samuelsson et al., (2015) har pedagogen en 
viktig roll för att utveckla barns kunnande inom musik. De menar att pedagogens roll är att ge 
barnen tillgång till musikaliska termer vilka kan användas för att rikta barnens lyssnade till att 
höra och urskilja något specifikt. Lyssnandet är en central musikalisk förmåga (Lagerlöf, 2013). 
Utgångspunkten i lyssnandet kan enligt Lagerlöf vara att få barnen att lyssna, reflektera och 
upptäcka nya aspekter av musiken, t.ex. starkt och svagt. Enligt Ferm-Thorgersen (2012) är det 
viktigt att pedagogen är närvarande tillsammans med och uppmärksammar för barnen ny 
kunskap. Vidare menar Ferm-Thorgersen att det är av betydelse att barnen får använda flera 
sinnen i musikaktiviteterna och att aktiviteterna erbjuder barnen en känsla av “jag kan”. 
 
Dans och rörelse i förskolan 
 
Enligt Nordlöw (2014) är dans ett uttryck där vi kommunicerar med kroppen och att dansen 
kan bli en kanal för att visa vad vi känner och upplever. I dansen använder vi kroppen som 
instrument och vi kan med kroppen gestalta allt vi kan tänka oss (ibid). I dansen kommunicerar 
vi utan ord och Nordlöw menar att budskapet kan bli tydligare så. Vidare menar hon att dansens 
språk kan ge en större bredd och ge fler nyanser till kommunikationen. Hos de flesta barn kan 
man tidigt se att de spontant börjar röra sig när de hör musik och det gäller att ta vara på och 
medvetet arbeta med att koordinera rörelser (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, 
Pramling & Wallerstedt, 2015). Med rörelse menar Pramling Samuelsson et al. (2015) en 
estetisk rörelse som har en gestaltande roll, vilket kan innebära att skapa mönster med kroppen 
eller koordination till andras rörelser. De menar att det handlar om att betrakta rörelse som en 
estetisk gestaltning. Pramling Samuelsson et al. (2015) beskriver en samling i en förskola där 
barnen i dansen gestaltar djur med både rörelser, ljud och tempo. Det barnen kommer till insikt 
i denna samling är att man med hjälp av dansen kan representera något med ens kropp, att man 
kan dansa som någonting (Pramling Samuelsson et al. 2015). Insikten av att man kan dansa vad 
som helst menar författarna är en viktig insikt i att utveckla ett kunnande av dans. Ytterligare 
en viktig insikt i dans är enligt författarna att kunna gestalta olika fenomen som exempelvis 
känslostämningar, att dansa som om man är ledsen eller glad.  
 
Lindqvist (2015) skriver om sagodans vilket kan förstås som en kreativ bearbetning av 
innehållet där tankar, idéer, erfarenheter och känslor uttrycks med kroppen utifrån en gemensam 
erfarenhetsgrund. Hennes motiv till att kombinera saga och dans anknyter hon till Vygotskijs 
beskrivning av lånad erfarenhet, och skriver vidare att sagan ger barnen möjligheter att skapa 
sina egna föreställningar utifrån berättelsen. Återberättandet av sagan behandlar vissa 
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händelser, känslor, stämningar eller situationer och återberättas via rörelse och dans 
tillsammans med barnen (ibid). Valet av musik är relaterat till innehållet med syfte att skapa 
stämning, förtydliga och stimulera till rörelse (Lindqvist, 2015).  
 
Drama i förskolan 
 
Drama i förskolan kan enligt Rasmusson och Erberth (2016) utveckla barnens fantasi, förmåga 
att uttrycka sig, förmåga att kommunicera, ta ställning och att samarbeta. Vidare menar de att 
grundläggande inom dramapedagogik är att fokus ligger på barnens sociala och kreativa 
utveckling. Fredriksson (2013) har utfört en studie i syfte att ta reda lärares arbete med drama 
där hon har intervjuat lärare för att få en bild av vilken mening dessa lärare tillskriver drama 
som pedagogiskt verktyg. Resultatet visar att lärarna främst använder drama för att skapa 
trygghet i gruppen och för att stärka elevernas sociala kompetens. Lärarna menar att 
dramaarbete kan stärka elevernas självförtroende och empatiförmåga samt att ge redskap till att 
hantera konflikter. Resultatet visar även att lärarna inte använder drama så mycket som de vill, 
detta för att de uttrycker en osäkerhet och upplever svårigheter med att integrera drama i 
undervisning (Fredriksson, 2013). I en studie utförd av Tombak (2014) var syftet att visa på 
betydelsen av drama som undervisningsmetod i förskolan. Tombak menar att drama är en av 
de mest effektiva undervisningsmetoderna då barnet ges möjlighet att bli aktiv i 
lärandeprocessen genom att göra, leva, känna, genomföra och tänka. Studiens resultat visar att 
drama ökar barnens kreativitet och fantasi, barnens kommunikationsförmåga och 
samarbetsförmåga utvecklas, förmågan att fatta egna beslut och agera självständigt ökar och 
det bidrar till barnens självuppfattning. Vidare visade studien att dramaaktiviteter ger barn 
möjlighet till att skapa en fiktiv värld genom att använda sina tidigare erfarenheter och 
kunskaper och genom detta undersöka olika roller, sociala relationer och problem. Tombak 
lyfter även att språket utvecklas genom dramaaktiviteter.  
 

Miljön och barns subjektskapande 
 
I följande avsnitt beskrivs på vilket sätt det finns kopplingar mellan miljö och barns 
subjektskapande. Nordin Hultman (2004) menar att hur förskolans miljö är ordnad påverkar hur 
barn skapar och ser på sig själva, och även hur de uppfattas av andra. Det finns olika 
pedagogiska inriktningar där tankar om vad barnen ska bli som och lära sig är väldigt starkt 
kopplad till miljö och material. De som är mest kända är Waldorf, Montessori och Reggio 
Emilia. Dessa tre är specifika och unika i sig men de har en gemensam tanke om att miljön och 
pedagogiken går hand i hand. Här presenteras deras tankar om miljöns betydelse för barns 
subjektskapande. Avslutningsvis beskrivs samspelet mellan lärande och den fysiska miljön i 
förskolan.  
 
Waldorf pedagogiken 
 
Waldorfpedagogiken bygger på Rudolf Steiners (1861 - 1925) andevetenskapliga forskning. 
Han strävade efter att förbinda det andliga med det materiella. Den första Waldorfskolan 
startades i cigarettfabriken Waldorf-Astoria i Tyskland och kallades för den fria skolan. Denna 
tog i första hand emot arbetarnas och tjänstemännens barn (Ritter, 1997). Inom 
Waldorfpedagogiken anser man att barnen går från det konstnärliga till det intellektuella, vilket 
de menar med att barnen går från handens verksamhet till huvudets arbete (Liebendörfer, 2013). 
Man anser även att barnen lär sig och utvecklas genom att härma, vilket de menar med att 
barnen härmar det de ser, hör och upplever.  
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Miljön i en Waldorf förskola har betydelse för barns själsliga och kroppsliga utveckling då 
barnen under de första sju åren lever genom sina sinnen (Ritter, 1997). Miljön kännetecknas av 
varma färger, material som trä och tyger, och ett varmt ljus (Liebendörfer, 2013). Miljön 
påverkar barnets vilja att härma och det är Waldorfpedagogens uppgift att skapa en bra miljö 
som ger goda förutsättningar (Ritter, 1997). Waldorfläraren ses som konstnären och rummet 
ses som en ateljé där lärare, barn och det pedagogiska materialet möts i en kunskapande process 
(Liebendörfer, 2013). Lekredskapen är främst enkla byggelement i naturmaterial, detta för att 
stötta barnets fantasi och för att de ska använda sin föreställningsförmåga. Grundläggande är 
barnens upptäckarglädje, att de själva får prova på, bygga, samla, omforma och gestalta. Vidare 
beskriv Liebendörfer att bild och konstnärligt skapande är centralt i waldorfskolan och där 
barnen får utveckla sitt bildskapande genom olika tekniker och uttryckssätt. Barnen målar först 
med en färg i taget och först när färgerna har presenterats var för sig får de användas 
tillsammans (Liebendörfer, 2013). 
 
Montessoripedagogiken 
 
Montessoripedagogiken bygger på Maria Montessoris (1870–1952) erfarenheter av barn och på 
hennes pedagogiska idéer. Hon konstruerade material att sysselsätta barn med där huvudsyftet 
med materialen inte var att lära dem något utan syftet var främst att väcka hela barnets 
personlighet (Hansson, 1993). Montessoripedagogiken ska fungera som en hjälp och ett stöd 
för barnet så barnet kan bli en oberoende och självständig individ. I montessoriförskolan är 
frihet en viktig ingrediens. Detta innebär frihet att handla på eget initiativ utan att vara beroende 
av hjälp från någon och frihet att få arbeta utan att bli avbruten. Att läraren ger för mycket hjälp 
ses som ett hinder i barnens utveckling. Barnen i montessoriförskolan arbetar oftast individuellt, 
de rör sig fritt i miljön och hämtar och ställer tillbaka material som de använder (Hansson, 
1993). 
 
Miljön har en stor betydelse inom denna pedagogik, då det är där barnen hämtar näring för sin 
tillväxt (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). Miljön ska var förberedd och 
utformad på ett sådant sätt att barnen mår bra, kan utveckla självförtroendet, röra sig fritt, få 
ordning, bli stimulerade och få behovet av kunskap tillgodosett (Skjöld Wennerström & 
Bröderman Smeds, 1997). Att förbereda miljön är en av lärarens viktigaste uppgifter då miljön 
omkring barnen är betydelsefull för deras utveckling (ibid). För att bäst kunna svara mot de 
behov som Maria Montessori såg hos barnen, iordningställdes en miljö som på alla sätt skulle 
vara på barnens villkor (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). Genom att 
tillhandahålla en miljö som stimulerar och ger barnet många erfarenheter såg hon att barnen 
spontant blev stimulerade och aktiva (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). I 
Montessorimiljön är ordningen viktig, var sak har sin plats, så att när läraren introducerar nya 
övningar allteftersom kan barnen med sin miljö känna sig trygga och därmed inte behöva bli 
förvirrade (ibid). 
 
Reggio Emilia 
 
Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som har utvecklats i de kommunala förskolorna i staden 
Reggio Emilia i norra Italien. Loris Malaguzzi (1921–1994) tillsammans med kvinnorörelsen 
startade denna pedagogiska filosofi vilken han fortsatte under decennier att utveckla och idag 
är den spridd över hela världen (Reggio Emilia, 2015a). Estetiskt skapande ses som en viktig 
kunskapsväg och det handlar om att ge barn flera sätt att uttrycka sig på (Reggio Emilia, 2015, 
b). Förskolorna i Reggio Emilia uppmärksammade tidigt miljöns och materialens pedagogiska 
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betydelse och det ställs höga krav på hur miljöerna är organiserade och utrustade (Reggio 
Emilia, 2017). I Reggio Emilia pedagogiken talar man om de tre pedagogerna, där den första 
pedagogen är pedagogen, den andra pedagogen är pedagogiken och den tredje pedagogen är 
rummen (Kragh-Müller, 2012). Att miljön ses som den tredje pedagogen innebär att det läggs 
ner mycket tid på att utforma förskolans rum, rummen ska vara spännande och väcka nyfikenhet 
(Kragh-Müller, 2012). Det köps inte in så mycket material till förskolorna utan man försöker 
använda naturmaterial och förbrukningsmaterial (ibid). 
 
Ateljén är ett rum centralt placerad på förskolan inom Reggio Emilia. I en ateljé kan barnen 
arbeta med att uttrycka sig på flera olika sätt genom målning, teckning eller andra bildmässiga 
uttryck, och barnen kan uttrycka sina upplevelser och utforska med olika material (Kragh-
Müller, 2012). Utmärkande för en ateljé är dess material vilka är stafflier, penslar i olika storlek 
och tjocklek, målarsvampar, papper i olika storlek och kvalitet, olika sorters färg såsom 
pulverfärg, vattenfärg, flytande täckfärg m.m. (Kragh-Müller, 2012, Braxell, 2010). I ateljén 
står allt material framme och materialet är placerat i genomskinliga lådor vilket gör materialet 
synligt för barnen (Kragh-Müller, 2012). Ateljén ska också vara sinnligt tilltalande med 
material som är vackert att se, känna, lukta och smaka på (Braxell, 2010). Även konst, foton, 
barnens bilder och dokumentationsbilder på väggarna skapar inspiration och är en värdefull 
källa för utveckling av de estetiska läroprocesserna (Braxell, 2010). Vidare skriver Braxell att 
det har betydelse för hur materialen presenteras och organiseras för att väcka barnens lust och 
inspiration. Materialen får gärna placeras estetiskt tilltalande (Braxell, 2010). 
 
Samspelet mellan lärande och fysisk miljö 
 
Björklid (2005) har skrivit en kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö 
i förskola och skola där hon gör en uppdelning av miljö i den objektiva miljön och den 
subjektiva miljön. Med objektiv miljö menar Björklid den fysiska miljön, den miljö som 
faktiskt finns, en fysisk verklighet som går att beskriva i termer av storlek, läge och samband 
med andra fysiska miljöer. Med subjektiv miljö menar Björklid den miljö som vi individer 
upplever och hur vi tilldelar miljön mening och betydelse, och hur miljön är laddad med 
känslor. Resultatet av Björklids studie visar att den fysiska miljön har betydelse för barns 
utveckling och för deras identitetsskapande. Resultatet visar även att en fysisk miljö som tillåter 
sinnligt och kroppsligt utforskande är viktigt för yngre barn och att barn behöver ha miljöer 
som inspirerar till olika handlingar. Den fysiska miljön kan både skapa förutsättningar men 
även hinder för lärande. Björklid skriver att om barnen upplever den fysiska miljön som 
otillgänglig, otrygg och understimulerande påverkar detta barnens lek och utforskande negativt 
vilket kan hämma barnets utveckling fysiskt, kognitivt och socialt. 
 
Miljöns betydelse och de material som barnen har tillgång till är något som Elm Fristorp och 
Lindstrand (2012) betonar. De skriver att utformningen av förskolans miljö och hur barn ges 
tillträde till dessa både i val och placering av möbler och material är något som förskolläraren 
har möjlighet att utforma och påverka. Vidare skriver de att förskolans rum omges av 
regleringar och rutiner, exempelvis vilka som har tillträde till rummen, när och på vilka villkor. 
De menar att hur möbler och material har placerats visar på vem som har tillgång till dessa, 
exempelvis material som placerats på en hög hylla säger vem som ges tillgång till materialet. 
Hur pedagoger placerar material i förskolan påverkas av pedagogers tankar om vad barn kan 
och inte kan (Braxell, 2010). Hur materialet är placerat kan alltså synliggöra pedagogernas 
tilltro till barns förmåga att handskas med materialen (ibid). Detta kan enligt Braxell innebära 
att barnen får en känsla av att det som står otillgängligt är material barnen inte kan hantera 
själva vilket kan minska tilliten till den egna förmågan.  
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Nordin-Hultman (2004) har i sin avhandling undersökt hur tid, rum och material är organiserade 
i pedagogiska miljöer, där observationer i svenska och engelska förskolor gjorts. Hennes 
resultat visar att materialet i de svenska förskolorna kan indelas i två kategorier utifrån 
materialets tillgänglighet. Dessa två är, materialet är tillgängligt vilket innebär lågt och centralt 
placerat och materialet är otillgängligt vilket innebär högt placerat och i periferin. Enligt 
Nordin-Hultman innebär detta att en stor del av materialet på förskolan inte är tillgängligt för 
barnen. Tillgängligt material är material som anses lättstädat, exempelvis papper, kritor, spel, 
pussel, utklädningskläder, dockvråutrustning, konstruktionsmaterial och småbilar. Otillgängligt 
material är material som anses skapa oordning och är svårt att hålla rent, exempelvis flytande 
färg, lera, flytande klister, vatten, verktyg, tyger, garner, pärlor, musikinstrument och cd-spelare 
(Nordin-Hultman, 2004). Otillgängligt material är oftast det material som används till skapande 
verksamhet. Materialen i de engelska förskolorna visar på stor variation till skillnad mot de 
svenska förskolorna där det finns en liten variation vilket Nordin-Hultman menar med att det 
finns få olika material och få varianter av ett material. I de svenska förskolorna fanns lite 
material som kan fånga barnens uppmärksamhet, materialet kan beskrivas som neutrala utan 
några starka inbjudningar till aktivitet. Tid är något som Nordin Hultman i sin studie betraktat 
som en miljöfaktor och som hon i sin avhandling särskilt kommenterar, bland annat hur rummen 
planeras och disponeras för olika funktioner påverkar användningen av tiden. Hon skriver 
vidare att tidens organisation - dagsprogrammet - avgör vilket rum, vilka rumsliga möjligheter 
och erbjudanden, vilka saker och material barnen har tillgång till. 
 
Eriksson Bergström (2013) har i sin avhandling undersökt möjligheter och begränsningar i 
förskolans fysiska miljö. I analysen framkom bland annat att pedagogerna strävar efter att utgå 
ifrån barns intressen när de planerar och utformar de fysiska miljöerna. Det framkom även att 
pedagogerna ser den fysiska miljön antingen som en möjlighet eller som ett hinder, där 
pedagogerna då lyfte fram praktiska skäl. Eriksson Bergström menar att detta ger uttryck för att 
pedagogerna kan vara begränsade av de rum som finns på förskolan och att de upptäcker 
handlingserbjudanden utifrån sina perspektiv i de fysiska strukturer som finns i förskolan vilket 
skapar olika förutsättningar för att utöva yrkesrollen. Eriksson Bergström fick i sin analys av 
studien fram att rummets yttre fysiska ramar och på sättet vilket materialet erbjöds, påverkade 
handlingsutrymmet för barns aktiviteter. Vidare skriver hon att analysen även visar att de rum 
som inretts med fysiska verktyg som har tydliga erbjudanden även minskar utrymmet för att 
barnen mer individuellt ska upptäcka handlingserbjudanden. Eriksson Bergström kommer i sin 
studie fram till att genom de fysiska arrangemangen skapas normer i förskoleavdelningen om 
vad man får göra och inte får göra, om när man får göra och inte göra och om vem som får göra 
och inte göra. Hon menade då att den fysiska miljön används i hög grad på olika sätt till att 
organisera och strukturera barngruppen (ibid). 
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Teoretiskt perspektiv 

Fenomenografi 
 
Detta arbete har ett fenomenografiskt perspektiv då studiens undersökning handlar om hur 
pedagoger i förskolan uppfattar estetiken och dess förutsättningar i den pedagogiska 
verksamheten. Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats. Det man vill få kunskap om är 
människors uppfattningar om olika fenomen i sin omvärld, detta då man anser att människor 
uppfattar fenomen på olika sätt och att dessa uppfattningar har olika innebörd för dessa 
människor (Uljens, 1989). Det mest centrala begreppet inom fenomenografin är uppfattning, 
vilket här innebär uppfattningar av olika fenomen och inte om olika fenomen.  
 
I vår studie är vi intresserade av att undersöka pedagogers uppfattningar av estetikens 
förutsättningar i förskolans verksamhet. Genom intervjuer undersöker vi pedagogers 
uppfattningar om hur de synliggör för barnen deras estetiska kunskaper och lärande. Vi vill 
också få reda på vilka uppfattningar de har av materialens och miljöns betydelse för de estetiska 
uttrycksformerna och av hur detta kan påverka barns subjektskapande. Detta för att pedagogens 
egna uppfattningar av estetiken påverkar utformningen av miljön och vad barnen får vara med 
om på förskolan. Då vi är intresserade av pedagogers uppfattningar i förskoleverksamhet är det 
i förskolan, vi har valt att vända oss för att intervjua verksamma pedagoger. Genom att vi kan 
få kunskap om på vilket sätt pedagogen uppfattar estetiken i förskolan kan vi få en bättre 
förståelse av varför material och miljö är utformat på ett visst sätt. 

Metod 
 
Studien är en kvalitativ studie då vi är intresserade av att få kunskap om pedagogers 
uppfattningar om estetiska uttrycksformer i förskolan. Grundläggande i en kvalitativ studie är 
enligt Bryman (2002) viljan är att se handligar, normer och värden utifrån de deltagandes egna 
perspektiv. I en kvalitativ studie söker forskaren kunskap om samhälleliga fenomen som 
påverkar och styr människors handlingsmönster och motiv för att göra saker (Ahrne & 
Svensson, 2011). Förskolan kan här ses som ett samhälleligt fenomen. Begreppet samhälle är 
ett antal olika fenomen som formar människors relationer med varandra och de positioner och 
roller som människor har. För att samla in data måste vi enligt Ahrne och Svensson (2011) 
vända oss till de människor som verkar inom dessa fenomen och bär upp dem, i detta fall 
förskolan. Vidare menar de att detta kan göras på tre olika sätt, fråga människor, vara med och 
titta, läsa texter eller se på bilder.  
 
De metoder vi använt för att samla in vårt material är icke-deltagande observation, intervju med 
en pedagog från arbetslaget samt fotografering av material och miljö. En anledning till att 
använda flera olika metoder till att samla in sitt material är enligt Tjora (2012) att man då kan 
dra slutsatser och hitta ledtrådar i ett visst tillvägagångssätt som kan följas upp och bearbetas 
med ett annat tillvägagångssätt. Totalt har materialet samlats in på tio olika förskolor. I detta 
avsnitt följer en beskrivning av insamling, urval, genomförande, analys, trodvärdigthet, 
giltlighet samt etiska aspekter. 

Observation 
 
Det finns olika typer av observation, vilka är deltagande-och ickedeltagande observation. 
Deltagande observation innebär enligt Franzén (2014) att forskare deltar i det som observeras. 
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Vid en deltagande observation är syftet att få kunskap om ett dagligt liv från insidan. 
Ickedeltagande observation innebär enligt Franzén (2014) att forskaren står bredvid utan att 
delta i det som händer. Syftet med ickedeltagande är att påverka situationen så lite som möjligt. 
En observation kan vara strukturerad eller ostrukturerad vilket Franzén beskriver som att; i en 
strukturerad har forskaren i förväg definierat kategorier som observeras och i en ostrukturerad 
noteras allt som händer som är relevant för studiens syfte.  
 
Observationerna som gjordes i denna studie var ickedeltagande observation. Syftet var att 
observera förskolans miljö och material samt samspelet mellan pedagoger och barn med fokus 
på de estetiska uttrycksformerna. Våra observationer har varit både strukturerade och 
ostrukturerade då vi vid observation av miljö och material i förväg definierat kategorier som 
observerats (se bilaga 3) och vid observation av samspel mellan pedagoger och barn har vi 
noterat vad vi sett som vi anser vara relevant för vår studie. 

Intervju 
 
Intervju är enligt Alvehus (2013) ett bra sätt för att ta reda på hur människor tänker, känner och 
handlar i olika situationer. Vidare menar Alvehus att intervjuer är ett effektivt redskap eftersom 
intervjuaren kan komma åt respondentens åsikter, känslor, erfarenheter och tankar. Det finns 
olika former av intervju vilka är; strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. Idenna 
studie har vi utfört semistrukturerade intervjuer. Vi har i förväg utformat intervjufrågor (se 
bilaga 2) som ställdes till samtliga respondenter. Under intervjun följde vi upp med följdfrågor 
utifrån vad respondenten svarade. 

Fotografering 
 
Vid besöken fotograferades material och miljö. Syftet med fotograferingen var att förstärka 
observationerna av hur material och miljö var organiserat och tillgängligt. Syftet var även att 
bilderna skulle fungera som ett stöd i vår analys och att vi skulle kunna visa det vi observerat 
för varandra då vi valt att dela upp besöken av förskolorna mellan oss. Vissa fotografier används 
i resultatdelen. 

Urval 
 
Förskolorna valdes ut genom att se på kommunens hemsida, där vi valde ut tio stycken 
kommunala förskolor vilka vi skickade missivbrev (se bilaga 1) till, per post. Då gensvar var 
lågt från dem, tog vi kontakt med fler förskolor via telefon och e-mail. De förskolor vi till slut 
fick komma till, var från tre olika kommuner, varav de tio var åtta kommunala och två 
fristående. Nedan presenteras en sammanställning av vårt urval. Förskola, intervju, observation, 
antal pedagoger vid intervju, intervjutid, observationstid och barnens ålder på avdelningen. 
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Förskola 
 

Intervju / 
Observation 

Antal pedagoger vid 
intervju 

Tid Barnens ålder 
på 
avdelningen 

Brun 
 

Intervju 1, Bodil 30 min 1–5 år 
Observation  90 min 

Grön 
 

Intervju 1, Greta 20 min 5 år 
Observation  120 min 

Lila 
 

Intervju 2, Liv och Lars 35 min 1–2 år och 3–4 
år* Observation  180 min 

Svart 
 

Intervju 1, Svea 20 min 2–3 år 

Observation  90 min 
Gul 
 

Intervju 1, Gunhild 30 min 3–5 år 

Observation  90 min 
Röd 
 

Intervju 3*, Ruth, Roger och Rakel 30 min 2–5 år 
Observation  110 min 

Rosa 
 

Intervju 1, Ritva 25 min 1–5 år 
Observation  60 min 

Orange Intervju 1, Olga 35 min 3–5 år 

Observation  30 min 

Grå Intervju 1, Gun 50 min 1–5 år 
Observation  90 min 

Turkos Intervju 1, Thea 30 min 3–5 år 
Observation  150 min 

Sammanlagd 
tid 

Intervjuer - 5 timmar - 
Observationer - 16 timmar och 50 

minuter 
 

Förtydligande: *1–2 år och 3–4 år: observationer gjordes från två avdelningar på samma förskola där en 
intervju gjordes med två pedagoger närvarande, en från vardera avdelning. *3: Intervjutillfället gjordes 
de första 15 minuter med de tre pedagogerna närvarande och följande 15 minuter med en av 
pedagogerna, senare under förmiddagen.  

Genomförande 
 
Av de tio förskolorna gjorde vi fem besök vardera. Inför varje besök bestämdes en tid 
tillsammans med en pedagog från varje förskola som passade bäst för dem. Nio av de tio 
besöken gjordes under förmiddagen och den sista gjordes på eftermiddagen. Observationerna 
som gjordes var icke deltagande observationer och vi använde oss av ett observationsprotokoll 
(se bilaga 3) som innehöll följande punkter; Vilka material finns och tillgänglighet? Hur 
används de och av vem? Vad finns på väggarna? Då vi inte gjorde besöken tillsammans 
fungerade observationsprotokollet som ett stöd i observationerna för att hjälpa oss att hålla vårt 
fokus på det vi undersöker. Vi gick även runt på avdelningen och observerade om vi fann någon 
estetisk aktivitet, med fokus på bild, sång och musik, dans och rörelse eller drama, och 
antecknade det vi såg. Vi använde fotografering som komplettering till observation. Vid 
fotografering har vårt fokus varit att fotografera miljön och det material som fanns, vi har inte 
fotograferat vare sig barn eller pedagoger. Till åtta av de tio förskolorna skickades 
intervjufrågorna (se bilaga 2) i förväg, cirka en vecka. En av dessa åtta, hade inte sett detta mail. 
De övriga två hade inte blivit tilldelat frågorna. Anledningen till att inte alla pedagogerna fått 
frågorna var att vi i början inte hade tanken att skicka frågorna i förväg. Frågorna skickades ut 
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efter att vi fått en förfrågan av en pedagog om hon kunde få ta del av frågorna innan intervju, 
vilket gjorde att vi skickade ut till resterande. Intervjuerna spelades in och vid behov fördes 
även anteckningar. Efter varje besök transkriberade vi vår intervju och observationsmaterial 
och vi berättade även för varandra om våra besök. 

Analys 
 
Inom fenomenografin, beskriver Uljens (1989), används vissa komponenter för att få en 
arbetsordning i forskningsarbetet vilka är: 
 

• Fenomen i omvärlden 
• En eller flera aspekter av fenomenet väljs ut 
• Intervjuer om individers uppfattningar av fenomenet eller det aktuella problemet 
• De inspelade intervjuerna skrivs ut på papper 
• Analys av de skriftliga utsagorna 
• Analysen resulterar i beskrivningskategorier 

 
Att analysera dessa utsagor i form av utskrivna intervjuer där arbetet består av analys och 
tolkning har en strävan att förstå meningsinnehållet i varje genomförd intervju (Uljens, 1989). 
Tolkningen av citaten är en process som rör sig mellan det enskilda uttalandet och med dess 
kontext (hela intervjun) (Uljens, 1989). Kategorisystemet växer fram ur det empiriska 
datamaterialet genom att uppmärksamheten är riktad på likheter och skillnader i de enskilda 
citatens meningsinnehåll med avsikt att ordna dem ifrån varandra avgränsbara 
beskrivningskategorier (ibid). Undersökningens huvudresultat är dessa beskrivningskategorier 
av kvalitativt skilda uppfattningar (Uljens, 1989).  
 
I det första steget av vår analys bearbetade vi materialet genom att läsa igenom de 
transkriberade intervjuerna och sorterade materialet utifrån våra tre frågeställningar.  
 
I det andra steget av vår analys letade vi efter likheter och skillnader i pedagogernas svar och 
sammanförde dessa i kategorier. Utifrån vår första frågeställning urskilde vi två kategorier, hur 
pedagogerna uppfattar sin yrkesroll och hur dom tillämpar estetiken. Utifrån vår tredje 
frågeställning urskilde vi sju kategorier, pedagogens medvetenhet och kommunikation, frågor, 
material och miljö, undervisning, dokumentation, barnen som självgående och vilka hinder och 
begränsningar pedagogerna ser för att tillämpa estetiken. Ytterligare urskilde vi två kategorier, 
spontana förslag från barnen och vilka estetiska uttrycksformer som pedagogen använder sig 
mest respektive minst av. För sökandet av svar på frågeställning två användes bildmaterialet 
som analyserades där observationsprotokollet samt intervjuerna använts som stöd. Det vi sökt 
är vilka estetiska uttrycksformer som kommer till uttryck i verksamheternas material och miljö 
på de förskolor vi besökt. 
 
I det tredje steget av vår analys sammanställde vi resultatet i nya rubriker vilka är de 
huvudrubriker vi använt i resultatdelen, Yrkesrollens betydelse förminskas, Övertro på barnens 
inneboende förmåga, Material och miljö och Pedagogers uppmuntran till att utveckla estetiska 
kunskaper. 
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Trovärdighet 
 
Med trovärdighet menas att man har samlat in data på ett noggrant sätt och i tillräcklig mängd 
för att kunna dra några slutsatser av det (Roos, 2014). Vidare beskriver Trost (2005) 
trovärdighet med att en mätning är stabil, inte utsatt för slumpinflytelser, alla intervjuare har 
ställt frågorna på samma sätt och att situationen ska vara likadan för alla deltagare. Detta uppnår 
vi genom att alla respondenter har fått likadana intervjufrågor i likadan ordning. Följdfrågorna 
har dock skilt sig åt beroende på vad respondenten har svarat på intervjufrågan. Vi har efter 
varje besök transkriberat våra observationer och intervjuer direkt när det är färskt för att minska 
risken för att missa något. Då vi inte har gjort besöken tillsammans utan var för sig har vi efter 
varje besök samtalat med varandra om våra besök, detta för att säkerställa att vårt fokus är riktat 
på det vi undersöker. 

Giltighet 
 
Med giltighet menas att man mäter det man avsett att mäta och att frågorna är giltiga för att 
svara på mitt syfte (Roos, 2014). Detta uppnår vi genom att vi har använt studiens 
frågeställningar som utgångspunkt när vi utformat vårt observationsprotokoll (se bilaga 3) och 
intervjufrågor (se bilaga 2). Detta innebär att våra observationer och intervjuer motsvarar 
studiens syfte.  

Etiska aspekter  
 
I studien har vi följt Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav vilka är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

• Informationskravet innebär att de berörda och deltagarna i studien är informerade om 
deras uppgift, studiens syfte och hur undersökningen i stora drag genomförs samt att 
deltagande är frivilligt och att deltagarna närsomhelst har rätt att avbryta sin medverkan. 

• Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke från undersöknings-
deltagarna som självständigt har rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 
ska delta. 

• Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter i undersökningen hanteras på ett sådant 
sätt att utomstående inte kan identifiera ingående personer i studien och inte heller kan 
ta del av personuppgifter. 

• Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas till forsknings-
ändamålet. 

 
De ovan beskrivna forskningsetiska kraven har i studien efterföljts på så vis, att vi i missivbrev 
(se bilaga 1) som vi sänt till de berörda förskolorna, beskrivit och informerat om att vi följer de 
fyra forskningsetiska kraven, syftet med studien, hur undersökningen skulle genomföras, att 
deltagandet var frivilligt och att deltagarna när som helst kan avbrytas. Samtliga namn i studien 
har fingerats för att obehöriga inte ska kunna identifiera deltagande personer och förskolor. 
Samtliga intervjuade benämns i studien som pedagoger oavsett kön och befattning då detta inte 
har betydelse för studiens syfte. Bilder från fotografering har korrigerats på så vis att inga namn 
eller bilder på personer längre funnits med. All insamlad material har hanterats varsamt och 
förvarats så att ingen obehörig kunnat ta del av det och materialet har enbart använts för den 
aktuella studiens syfte.    
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Metoddiskussion 
 
Vårt val av insamlings metoder, observation, intervju och fotografering, upplever vi har gett 
oss ett rikt och fylligt material för analysen. Vid de observationer av aktiviteter som gjordes tog 
vi inte några foton vilket vi i efterhand ångrar att vi inte tog. Detta för att kunna använda i vår 
analys och i resultatdelen för att kunna ge en tydligare bild av vad vi observerade.  
 
Ordningen på metoderna, observation och intervju, varierade på de besökta förskolorna 
beroende på hur det passade för pedagogerna. Vid de flesta besöken skedde observation före 
intervju vilket gjorde att vi fick en inblick i material och miljö innan intervju och då bättre 
kunde ställa följdfrågor till den intervjuade pedagogen. Vid några tillfällen skedde intervju före 
observation vilket gjorde det svårare att ställa följdfrågor om miljön och material. Det varierade 
även i hur mycket tid till både observation och intervju förskolorna kunde ge oss. Variationen 
av tid på de besökta förskolorna påverkade det insamlade materialets mängd, på vissa förskolor 
fick vi mer material än på andra. Längre tid för observation och intervju gav oss mer material 
än de där vi fick kortare tid. 
 
Vi valde att besöka förskolorna var för sig, fem stycken vardera, detta på grund av tidsramen 
för studien. Vi hade i förväg utarbetat ett observationsprotokoll, detta som ett stöd för oss så att 
vi fokuserade på samma saker i förskolans miljö. Vi upplevde det ändå svårt vid vissa tillfällen 
att veta exakt vad vi skulle fokusera på vilket resulterade i att vi observerade och fotograferade 
mer än vad som egentligen behövdes. Detta påverkade inte resultatet, men gav mer material 
som i sig inte behövdes. För att motverka detta hade det varit bra att göra det första besöket 
tillsammans. På några av förskolorna fick vi ta del av planerade aktiviteter, vilka även vid några 
av besöken uttrycktes att de hade planerat dessa för att vi kom dit. Osäkert här blir då om dessa 
aktiviteter är vanligt förekommande i förskolan eller om barnen enbart får vara med om dessa 
vid likande tillfällen som detta.  
 
Intervjufrågorna upplevde vi fungerade bra och gav oss ett rikt material att arbeta med. De flesta 
av pedagogerna hade fått intervjufrågorna mejlade till sig i förväg, detta för att vi ville ge dem 
möjlighet till att reflektera över frågorna innan intervju. Anledningen till att inte alla 
pedagogerna fått frågorna var att vi i början inte hade tanken att skicka frågorna i förväg. 
Frågorna skickades ut efter att vi fått en förfrågan av en pedagog om hon kunde få ta del av 
frågorna innan intervju, vilket gjorde att vi skickade ut till resterande. Vår förhoppning var att 
detta skulle ge mer genomtänkta svar och att pedagogerna inte skulle missa att nämna för dem 
betydelsefulla delar. Att inte alla pedagogerna fick frågorna i förväg kan ha påverkat resultatet 
då dessa inte fått samma möjlighet att tänka igenom sina svar och kan ha resulterat i att de 
missat nämna något för dem betydelsefulla delar. Vi upplevde en stor variation av hur väl 
pedagogerna var insatta i frågorna, en del hade tänkt igenom frågorna väl och skrivit ner 
anteckningar för att inte missa något medan en del enbart hade läst igenom dem snabbt. Detta 
är inget som vi känner att vi kan påverka utan det är beroende av pedagogens tid och 
engagemang. Däremot kunde vi varit tydligare med att vi önskade att pedagogerna förberett sig 
mer på frågorna.  
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Resultat 
 
Syftet med studien har varit att undersöka vilka förutsättningar som behövs för att utveckla 
barns estetiska utveckling och lärande. 

De frågeställningar vi har utgått från är följande: 
 

• På vilket sätt genomförs den estetiska undervisningen och på vems initiativ? 
• Hur synliggörs estetikens uttrycksformer i förskolan genom material och miljö? 
• Hur uppmuntras barn att  utveckla sina estetiska uttryck och kunskaper? 

 
I resultatet kombineras intervju, observation och bildmaterial för att skapa en helhetsbild. 
Intervjusvar markeras genom kursiv stil och som indragen text. Observationer markeras med 
indragen text. 
 
Det framgår av analysen att pedagogerna förminskar sin yrkesroll i betydelsen av egna 
kunskaper, av att vara den som inspirerar och av att vara handledaren. Pedagogerna ser sig 
själva som medforskare och de uttrycker att det är barnen som styr. Analysen visar att det finns 
ett synsätt som innebär att den estetiska undervisningen ska ske i barnens eget utforskande och 
att barnen inspirerar varandra. Miljön i förskolorna varierade både i struktur-, tillgänglighet- 
och variation av material. Organiseringen av material saknar på de flesta förskolor en medveten 
struktur och det fanns sällan något som fungerade som inspiration till estetisk verksamhet. Men 
analysen visar även att det finns de pedagoger som möjliggör för estetisk verksamhet genom en 
medveten struktur av material och genom att introducera dessa. I analysen framgår även hur 
pedagogerna uppmuntrar barnen till att utveckla estetiska uttryckssätt och kunskaper i bild, 
musik och sång, dans och rörelse är beroende av pedagogens egna kunskaper och intresse inom 
det estetiska ämnet. 
 
Resultatet redovisas utifrån två dimensioner (se s. 8) då vi ser att resultatet belyser estetiken 
utifrån dessa två. Dimension ett är Barnets dimesion och dimension två är Lärarnas och 
förskolans dimension. 
 

Den egna yrkesrollens betydelse förminskas – dimension ett 
 
Det framgår genomgående av intervjuerna att de intervjuade pedagogerna förminskar sin egna 
yrkesrolls betydelse i följande avseende; Betydelsen av egna kunskaper, Betydelsen av att vara 
inspirerande och Betydelsen av att vara handledare. Detta kan ses utifrån den första 
dimensionen, Barnets dimension. 
 
Betydelsen av egna kunskaper 
 
Av intervjuerna framkommer det att pedagogerna ser sin roll som medforskare och 
medupptäckare tillsammans med barnen. Pedagogerna uttrycker att det är barnen som styr.  
Detta kan ses som att pedagogerna jämställer sig med barnen och att de själva inte har någon 
styrande roll. Det framkommer även att det finns ett synsätt hos pedagogerna som bygger på att 
den estetiska undervisningen ska ske i barnens egna utforskande och att pedagogerna inte har 
några förutbestämda kunskaper. Det framgår även här att pedagogerna inte har någon styrande 
roll utan vad som sker bygger på att barnen själva utforskar.  
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"Vi arbetar efter att barnen är forskare och vi är medforskare, att barnen styr" (Olga). 
”Vi har en teoretisk utgångspunkt och det synsätt bygger på att läraren inte har 
förutbestämda kunskaper utan allt sker i barnens utforskande” (Olga). 
”Man är ju medskapare tillsammans med barnen och medupptäckare” (Ritva). 

 
Ovanstående citat visar att pedagogerna förminskar betydelsen av sina egna kunskaper på så 
sätt att de inte ser sig själva som den som ska leda och kunna. 
 
Vanligt förekommande vid intervjuerna svarades frågor i "vi-form" när frågorna (se bilaga 2) 
efterfrågade svar om pedagogens individuella tanke och handling. Se ovan och flera av nedan 
citat från intervjuerna. 
 
Betydelsen av att vara inspirerande 
 
Pedagogerna ger uttryck för att de ser sig själva som en inspiratör och att de är den som finns 
för inspiration genom att presentera material och starta en aktivitet som barnen sedan kan 
fortsätta själva.   
 

"Man ska väl se sig själv som inspiratör, att man tillåter barnen att blomma ut" (Roger). 
"Jag är den som finns för inspiration, för att börja, sen är barnen duktiga på att 
fortsätta själva" (Greta). 

 
Ett sätt att inspirera är även att låta barnen googla och titta på Youtube för att få inspiration till 
vad de vill göra. 
 

"De får lov att leta fram saker på olika sätt, att de får titta på Youtube eller att de får 
googla fram en bild om det är något speciellt de vill göra" (Greta). 

 
Det framgår även att pedagogerna försöker att barnen ska inspirera varandra. På flertalet av 
förskolorna sätts alster som barnen skapat upp på väggarna i syfte att inspirera de andra barnen.  
 

”Sätter upp bilder i verksamheten, barnen kan berätta själva för varandra hur dom 
gjorde och tänkte. Sen försöker vi att dom inspirerar varandra dom är ju så stora" 
(Greta). 

 
Vad som framgår är alltså att det är barnen och deras alster som ska ge inspiration. Utifrån våra 
observationer kunde vi se vad pedagogerna ger uttryck för i intervjuerna, vad som finns i miljön 
är barnens bilder och skapelser och även dokumentationer med bilder och text på vad de redan 
gjort. Vi kunde sällan urskilja något av pedagogerna medvetet uppsatt i miljön för att inspirera 
barnen till att vilja utforska, samtala om och ställa frågor.  
 
Betydelsen av att vara handledare 
 
Genomgående av intervjuerna framgår det att pedagogerna uttrycker sin roll som att det är dem 
som plockar fram material för att barnen sedan ska kunna fortsätta själva. Pedagogerna 
uppmuntrar barnens spontana, det som barnen kommer på själva och pedagogerna erbjuder 
material till barnen beroende på vad de efterfrågar. Materialet plockas fram dels för att stimulera 
det som barnen själva ger uttryck för dels för att pedagogerna har en tanke om vad barnen ska 
skapa men att det sedan är fritt att skapa vad de vill. Detta uttrycks genom svar som: 
 

"Vi tar fram mycket material här bara och så låter vi dem ha materialet" (Ruth). 
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"Jag finns med för att stimulera det barnen själva kommer med, med material" (Greta). 
"Vi plockade fram jättemycket material, och då var det lite halv fritt, de fick skapa lite 
som de ville. Men vi hade ju ändå ett tänk" (Rakel). 

 
Det sista citatet här visar att pedagogen hade en tanke med vad barnen skulle skapa vid en av 
pedagogen planerad aktivitet samtidigt som det var halv fritt för barnen att skapa vad de ville. 
Pedagogens roll var alltså här att ta fram material och att presentera en tanke för barnen som de 
sedan fick använda som de själva ville. Citaten ovan kan ses som att pedagogerna inte vill 
blanda sig i barnens estetiska uttryck utan barnen ska få uttrycka sig fritt. 
 
Det framgår även av intervjuerna att pedagogerna arbetar med vad de kallar enklare saker som 
barnen behöver träna på som att klippa och limma vilka kan ses som estetiska aktiviteter som 
barnen sedan kan utföra utan stöd från pedagoger. 
 

”Introducerar material och tekniker så att barnen själva kan göra. Limma och klippa.” 
(Gun). 
”Det blir måleri och enklare saker med barnen, dom behöver träna på att klippa, 
limma, bygga, lite collage” (Bodil). 

Medvetenhet om sin roll och sina kunskaper – dimension två 
 
Av analysen framgår att det finns pedagoger som uttrycker betydelsen av sin roll vilket vi menar 
kan ses utifrån dimension två, Lärarens och förskolans dimension. 
 

"Vi behöver styra barnen mot något, det är vi som måste starta upp något och rikta 
barnen mot något" och "vi måste väcka barnens intresse" (Liv).  

 
Detta kan ses som medvetna pedagoger som förstår betydelsen av att barnen behöver 
erfarenheter och upplevelser samt att de vill lära barnen något specifikt.  
 
Pedagogen Thea beskrev en undervisning (bild 1) som hon organiserat och genomfört: 
 

"Vid en planerad undervisning ställde jag fram ett helt äpple och ett halvt äpple, som 
barnen skulle måla av. Barnen fick vitt papper och svarta tusch för att barnen skulle 
fokusera på det som de skulle göra, samtidigt som svart och vitt är estetiskt snyggt" 
(Thea). 

 

 
                             1. Förskolan Turkos. 
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Detta kan ses som att pedagogen organiserade sin undervisning på ett sådant sätt att barnens 
uppmärksamhet skulle få möjlighet att riktas mot något specifikt. Alltså att pedagogens val av 
verktyg gjordes för att barnen skulle ledas in mot det specifika lärandeobjektet. Denna 
undervisning kan ses ha flera strategier likt undervisningsprinciperna som till exempel 
principen om att rama in och principen om variation. 
 
Vidare i analysen framgår att några pedagoger lyfter vikten av, och att de arbetar för att vidga 
sina egna kunskaper. Till exempel: 
 

"Viktigt att vi pedagoger vågar, utmanar oss själva och inspirerar varandra" (Lars).  
 

Detta kan ses som vilja att vidga sina kunskaper och utvecklas för att barnen ska få erfara 
mångfald i lärandet. 
 

Övertro på barnens inneboende förmåga – dimension ett 
 
Det finns en övertro på barnens inneboende estetiska förmågor, vilket kommer till uttryck 
genom att barn betraktas som medvetna forskare, barn som ansvarsfulla initiativtagare och barn 
som fantasifulla och kreativa.  
 
Barn som medvetna forskare 
 
Som ovan beskrivet framgår det av analysen att flertalet pedagoger ser barnen som utforskare 
och sig själva som medforskare, att det är barnens intresse som bygger pedagogernas 
engagemang, vilket beskrivs med ett följande exempel: 
 

"Där fanns det fiskar, hajar, då bygger det ju våran nyfikenhet, vi har ett barn som är 
jätteintresserad av djur, det utmanar oss" (Olga). 

 
Detta kan ses som att det är barnen som ordnar, visar och som lär pedagogerna. Av analysen 
framgår det även att materialet har en egen "levande" roll och att barnen kan utforska, bara det 
finns tillgängligt vilket beskrivs med ett följande exempel: 
 

"Genom att barnen ska kunna utforska så måste vi ha alla materialen tillgängliga" 
(Olga). 

 
Detta kan ses som att pedagogerna ser materialet som undervisare, att barnen lär sig av 
materialet och att materialet "aktiverar" barnens undersökande per automatik bara av dess blotta 
närvaro. 
 
 
Barn som ansvarsfulla initiativtagare 
 
Av analysen framgår genomgående att pedagogerna ser barnen som både ansvarsfulla och 
initiativtagare men även som självundervisare. I intervju svarades till exempel att: 
 

"Jag tror att barn är lite självgående att hitta på saker som man själv kanske inte tror" 
(Gunhild). 
"Barnen är bra på att själva fråga efter material eller säga att jag vill göra det här nu" 
(Bodil). 
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"Det var ett barn som började att bygga en stad på helt eget bevåg eller intresse och 
sen så har det spunnits vidare, så det är väldigt mycket så att hitta på eget" (Greta). 

 
Detta kan ses som att barn skapar sin egen undervisning, att de tar initiativ för detta och att det 
räcker att barnen inspireras av varandra. 
 

      
        2. Förskolan Grön.                                 3. Förskolan Grön. 
 

"Det är helt eget som barnen bara har hittat på och byggt. Jag tror att där inspirerar 
dom varandra väldigt mycket" (Greta). 

 
Vidare av analysen framgår det att flertalet pedagoger beskriver barnen som självgående och 
att barnen är medvetna om sina möjligheter, att de tar egna initiativ för skapandehandlingar. 
Bland annat svarade en pedagog att: 
 

"De stora barnen har tillgång till ett rum där de får skapa, där de gör allting själva. 
Dom går och hämtar det dom vill göra och där har vi gett dom möjlighet att göra när 
dom vill och hur dom vill" (Gun). 

 
En annan pedagog svarade att: 
 

”Dom kan stå länge, och måla, själva, i ett rum” (Ruth). 
 
Detta kan ses som att barnen klarar sig själva i att komma på hur och vad de ska göra samt att 
de inte behöver någon pedagog som visar.  
 
Nedanstående observation beskriver en bildaktivitet som två barn själva startat upp med 
vattenfärger och där ett av barnen uttrycker flertalet gånger att hon inte kan och att det hon 
målar inte blir fint. 
 

En flicka säger att hennes teckning inte blir fin och att hon inte kan. Pedagogen kommer 
och frågar vad som inte blir bra. Flickan säger att strecken blir för tjocka, pedagogen 
visar att hon ska ta mer vatten i färgen och att man ska rulla penseln i färgen, inte trycka. 
Därefter går pedagogen sin väg. Flickan fortsätter måla men säger återigen att hon inte 
kan. Barnet bredvid frågar om hon ska hjälpa henne att måla och säger att hon kan ta 
ett nytt papper. Det gör flickan och börjar måla något annat motiv (Förskolan Grön). 
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Pedagogen visade hur barnet skulle ta färg med penseln genom att rulla den i färgen, men 
situationen kan ses som att barnet behövde få stöd i hur hon skulle kunna måla det motiv hon 
upplevde att hon inte klarade, vilket hon inte fick av pedagogen.  
 
Barn som fantasifulla och kreativa 
 
Av analysen framgår det att majoriteten av de intervjuade pedagogerna menar att barn har 
kreativitet inom sig. Till exempel svarades att: 
 

"Kreativiteten måste få utlopp åt olika håll" (Roger) 
"Barnen skapar, utifrån sin kreativitet, olika saker utifrån sina tankar och vad dom vill 
uttrycka" (Ritva). 

 
Detta kan förstås som att kreativitet är en inneboende egenskap som finns, färdig att användas 
och som något barn behöver få utlopp för. Det framkom även av analysen att den inneboende 
kreativiteten också kan ses ha en "spärr". Det svarades till exempel att: 
 

"En del släpper inte loss sin kreativitet, dom vill ha mallar att rita efter och dom vill 
ha rätta färger" (Roger).  
"Leran är så kravlös och barnen använder gärna färdiga mallar" (Gunhild). 

 
Detta kan ses som att pedagogerna menar att barnen har svårt att använda sin inneboende 
kreativitet och därför behöver material som inte ställer några skapandekrav på barnen. Svaret 
om de rätta färgerna kan förstås som att pedagogen upprätthåller att val av färger kan vara rätt 
eller fel. Vidare i analysen visar att fantasi beskrivs även den som något som finns inneboende 
hos barn: 
 

"Vissa barn har mycket fantasi medan andra behöver mer inspiration" (Bodil). 
"Barnen får skapa utifrån egna idéer och fantasier, bland annat genom att inspirera 
varandra" (Greta). 

 
Detta kan ses som att barn som har mycket fantasi, har en tillräcklig nivå av fantasi för att kunna 
inspirera andra. 

Material och miljö 
 
Miljön i förskolan är beroende på pedagogens förmåga att strukturera och erbjuda vilket kan 
ses som dimension två, lärarens och förskolans dimension. Det framgår av våra observationer 
av bilddokumentation att material för bild och skapande/pyssel dominerar och skapar en miljö 
som erbjuder denna sort av estetisk uttrycksform. Täckfärg och temperablock finns på alla 
besökta förskolor och penslar i olika storlekar. Till skapande finns återvinnings-och 
naturmaterial. Vad som också framgår är att organiseringen av materialet saknar på de flesta av 
förskolorna en medveten struktur och på väggarna finns sällan något som vi menar kan ge 
inspiration till bild och skapande. Men det framgår även att några av de besökta förskolorna 
hade en medveten struktur. Beroende på om materialet är medvetet strukturerat, organiserat och 
inbjudande så skapar det förutsättningar och uppmuntrar barnen till spontana uttryck.  
 
Medveten struktur av material för bild och skapande – dimension två 
 
Några av de förskolor vi besökte hade en medveten struktur av färger och verktyg vilket gav 
barnen erbjudande och möjligheter till bild och skapande. Genom att materialet har en medveten 
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struktur kan detta ses som en uppmuntran och en inbjudan till  att använda materialet. Att 
materialet finns i barnens höjd visar detta att materialet är tillgängligt och att det är tillåtet att 
använda för barnen. På bild 4 nedan finns i skåpet bland annat; täckfärg, akvarellfärg, 
temperablock, oljefärg, olika typer av penslar, och blandpaletter. På bild 5 nedan finns i vagnen; 
täckfärg, temperablock, penslar, svampar, förkläden. 
 

    
                         4. Förskolan Grå.                                                   5. Förskolan Svart. 
 
Pedagogerna Gun från förskolan Grå uttrycker att det är viktigt att introducera materialet och att det är 
hon som måste visa barnen. Pedagogen Svea från förskolan Svart uttrycker att det ska se fint och 
upplockat ut och att det ska vara ordning för att barnen ska vilja använda materialet. 

 
”Jag tycker det är viktigt att introducera material och tekniker. Det är det som är så 
viktigt, vi måste visa dem. Ja men alla tekniker har vi ju provat på. Allt som finns från 
vattenfärg till att marmorera papper” (Gun). 
"Vi har som rutin att det ska se fint och upplockat ut i ateljén. Att alla grejer ska vara 
där dom hör hemma. Det ser inte så inbjudande ut om alla penslar är färg på. Hålla 
ordning för att bjuda in till att alla barnen ska komma dit" (Svea). 
 

Ovanstående citat kan ses som att dimension två eftersträvas, pedagogerna organiserar och 
planerar för att barnen ska kunna använda materialet. För att barnen ska kunna behöver material 
och tekniker introduceras av en pedagog vilket Gun ger uttryck för. Barnen ges då möjlighet 
till lärande och kunnande inom denna estiska uttrycksform. 
 
Ovanstående bilder visar hur färger och verktyg är organiserat på ett medvetet sätt. Kommande 
bilder, bild 6, 7, 8 och 9 visar hur material som används till skapande är organiserat och 
strukturerat på ett medvetet sätt. Förskolan Brun har sitt material organiserat i genomskinliga 
lådor på hyllor i barnens höjd, bild 6 och 7. Förskolan Turkos har sitt material organiserat i en 
byrå med smålådor, bild 9. På varje låda sitter en bild som visar vad lådan innehåller. Detta gör 
att det blir överskådligt för barnen att se vad som finns. På båda dessa förskolor har materialet 
en medveten struktur och är tillgängligt för barnen. Bild 8 visar en del av förskolan Turkos 
ateljé. Material och miljö är här organiserat och strukturerat på ett inbjudande sätt och möjliggör 
för att barnen ska kunna tex. måla eller skapa. På väggarna finns även bilder och teckningar 
som kan uppmuntra till både samtal och skapande.   
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                6. Förskolan Brun.                                              7. Förskolan Brun. 

 

   
             8. Förskolan Turkos.                                               9. Förskolan Turkos. 
 

"Vi lär barnen att ta ansvar om material och verktyg, vi har material i rullvagnar. Det 
är en träning för barnen, att ta ansvar från att det plockas fram till att det ska städas" 
(Thea). 
 

Det framgår av ovanstående citat att barnen behöver lära sig att ta ansvar om material och 
verktyg och att det är pedagogens uppgift att lära barnen. Detta kan ses som en förutsättning 
för att materialet ska vara framme och tillgängligt för barnen. Sammanfattande för dessa fyra 
förskolor är att pedagogerna möjliggör för att material ska kunna vara framme och tillgängligt 
genom en medveten struktur och genom att introducera material och tekniker men även lära 
barnen att ta hand om materialet. Miljöerna kan här ses vara inspirerade av Reggio Emilia 
filosofin med organisering av materialet och genom att konst, foton och barnens bilder är 
uppsatta för att skapa inspiration. 
 
 
Avsaknad av medveten struktur av material för bild och skapande – dimension ett 
 
Följande bilder är representativa för hur de flesta av de besökta förskolorna hade organiserat 
tillgången av material för bild och skapande. Färg och penslar var placerat högt upp och ej 
tillgängligt för barnen vilket kan ses på bilderna, 10, 11 och 12. På bild 10 ser vi täckfärgen på 
översta hyllplanet, ej nåbart för barnen. Det som är tillgängligt för barnen i denna bild är papper, 
färgpennor och kritor vilket är sådant material som ingår i dimension ett, barnens dimension, 
vilket är sådant som barnen anses klara av utan stöd från pedagoger. Vidare ser vi på bild 11 
hur penslar och temperablock är placerat långt in på översta hyllplanet. För ett barn är detta 
material varken nåbart eller ens synligt. Det hyllplan som det finns mest material på är det 
översta, övriga hyllplan är nästintill tomma. På liknande sätt är färgen placerad på bild 12. 
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10. Förskolan Gul.                          11. Förskolan Gul.                           12. Förskolan Grön. 
 
Pedagogen Gunhild uttrycker följande om täckfärgen. 
 

”Det är ett visst sjå och sådär, jag skulle vilja att det alltid stod framme men det funkar 
inte, det gör det inte”. (Gunhild) 

 
På bild 13 som visas här nedan ser vi ytterligare ett exempel på hur material har placerats på 
höga hyllor. I lådorna som står på hyllorna finns material för skapande. Materialet är organiserat 
i lådorna och det är en rik variation av material men i och med att det är så pass högt upp placerat 
är det otillgängligt för barnen. Höjden gör det även svårt för små barn att urskilja vad som finns. 
 

    
                                                            13. Förskolan Röd.    
 

"Vi har en begränsad tillgång, vi har sånt framme som inte kräver så mycket arbete 
att ta hand om sen. Vi har inte resurser att ha framme vattenfärger på eftermiddagen, 
då hinner vi ju inte göra iordning och städa bort till exempel" (Roger). 

           
 
Material som är högt upp placerat kan ses som uttryck för otillåtet material för barnen. Det kan 
även ses som material som barnen själva inte kan klara av.  
 
På följande två bilder, bild 14 och 15, ser vi hur organisering av material saknar en medveten 
struktur. Mycket av det material som finns i hyllan på bild 14 är placerat i barnens höjd och 
barnen tillåts använda materialet till deras spontana skapande. Likadant är det med materialet 
på bild 15 som är placerat på golvet. Men till skillnad från de förskolor vi visat ovan som hade 
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en medveten struktur av materialet saknar dessa två en medveten struktur av materialet. Detta 
kan göra att det är svårt att urskilja vad som finns och inte inbjuder till skapande på samma sätt 
som det gör med en medveten struktur av materialet.  
 

                    
                     14. Förskolan Orange                                                 15. Förskolan Grön. 
         
 
Material för andra former av estetiska uttryck 
 
På ett fåtal förskolor förekom underlag och material för andra former av estetiska uttryck som 
utklädningskläder och musikaktiviteter. På bilderna 16, 17 och 18 ser vi utklädningskläder vilka 
barnen använder till sina rollekar och som pedagogerna menar är en form av drama. På bild 18 
är kläderna upphängda på en klädställning. På två av bilderna ligger utklädningskläderna i högar 
vilket gör det svårt att urskilja vad som egentligen finns. Bild 16 visar hur kläderna ligger i en 
korg bredvid soffan och bild 17 visar kläder i en utklädningsvagn. Miljön i dessa rum där 
utklädningskläderna finns är kal och det finns lite material som uppmuntrar till rollek.  
 

 
                                         16. Förskolan Röd. 
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                                     17. Förskolan Gul.                          18. Förskolan Lila. 
 

 
På bilderna nedan, 19, 20 och 21, ser vi några av de få instrument som fanns på de besökta 
förskolorna. På samtliga bilder finns trummorna högt upp placerade på hyllor vilket gör att de 
inte är nåbara för barnen. På de förskolor som det förekom CD-spelare så var placering oftast 
högt upp och utom räckhåll för barnen. 
 

         
19. Förskolan Brun.                                           20. Förskolan Gul.                       21. Förskolan Turkos. 
 
Pedagogen från förskolan Gul uttrycker följande till varför de inte har musikinstrument 
tillgängligt för barnen.  
 

"Det vi inte har så mycket av är musikinstrument för det dånar för mycket" (Gunhild). 
 
Placering och avsaknaden av musikinstrument skulle kunna ses som lågt intresse och låg eller 
ingen kunskap hos pedagogerna inom denna estetiska uttrycksform. 
 

Pedagogers uppmuntran till att utveckla estetiska uttryck och kunskaper -
dimension två 
 
I denna del av resultatet redovisas de observationer av planerade aktiviteter vi sett på de besökta 
förskolorna. Dessa observationer skulle kunna beskrivas som den andra dimensionen; lärarens 
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och förskolans dimension, vilket innefattar estetiska aktiviteter som ställer krav på läraren att 
planera, organisera och vara med i aktiviteten tillsammans med barnen. De observerade 
aktiviteterna kan ses som en uppmuntran av pedagogerna till att utveckla barnens estetiska 
uttryck och kunskaper i bild och skapande, musik, sång och rörelse. Nedan presenteras de 
observationer vi gjort av de pedagogstyrda aktiviteterna. 
 
Uppmuntran till bild och skapande 
 
Bild och skapande var det som förekom flest gånger av de observerade aktiviteterna. 
Gemensamt för dessa aktiviteter var att pedagogerna i förväg bestämt och tagit fram det material 
som skulle användas till aktiviteten. Pedagogerna hade även ett tänk innan aktiviteten vad 
barnen skulle göra med materialet. Till dessa observationer har pedagogerna använt sig av olika 
material. Nedan följer beskrivningar av tre observationer. 
 

På förskolan Röd har pedagogen Roger ställt fram två stafflier, vattenfärg, penslar och 
vatten. Roger berättar för de fyra barnen som valts ut till aktiviteten, vad de ska göra. 
"Nu ska ni göra ett jobb. Ni ska måla er själva och det kallas självporträtt". Sedan ger 
Roger barnen två Ipad´s och säger till dem att ta fram kameran för att titta på hur de ser 
ut och vilken ögonfärg de har. Efter några minuter samlar Roger in Ipad´s och säger att 
”nu ska jag visa er en sak, om ni vill göra detta” och visar hur man kan måla med svamp 
och vattenfärg. Syftet var att färglägga hela pappret som självporträttet sedan skulle 
kunna målas på. Därefter får barnen börja måla. Pedagogen uppmanar barnen att tänka 
efter innan de börjar måla.  "Men ni vet vad som händer med svart. Då blir allt svart till 
slut". När ett barn blir klar med sin första bild så frågar Roger barnet; "Hur ska du göra 
denna gången då? På ett annat sätt?". Barnet svarade inte. Samma barn frågade flera 
gånger efter färgen svart. Roger svarade sedan med att "svart är så starkt, så starkt, hela 
teckningen blir svart". "Jag vill ha svart" sa barnet igen och Roger gick och hämtade en 
svart pastellkrita, vilket barnet tog emot och använde. "Ni behöver inte bli färdiga idag, 
det kan 2 dagar att måla ett självporträtt" (Roger). Pedagogen frågade ett barn: "Vem 
har du målat?" Och barnet svarade att det var hans låtsaskompis och då svarade 
pedagogen att:" Ja för det ser inte ut som du i ansiktet". 

 
Pedagogen var hela tiden med barnen vid aktiviteten, och upplevdes positiv och stöttande för 
barnen. Roger svarade vid intervjun att: 

 
"Det är viktigt att vara med barnen". (Roger). 
 

Aktiviteten behandlade området bild där syftet var att barnen skulle måla ett självporträtt. 
Genomförandet av aktiviteten med tanke på barnens korta tid och enda tillfälle att studera sig i 
sin "spegelbild" genom Ipad, kan liknas med att ställa fram ett äpple, titta på det i några minuter, 
sedan ta bort äpplet för att sedan avbilda det. Det som barnen vid aktiviteten måste göra är att 
avbilda det som de vid tillfället med Ipaden percipierat. Pedagogens handhavande av och 
uttryck om, färgen svart vid aktiviteten, kan ses som att pedagogen inte innehar kunskap om 
hur färgen svart kan användas och inte heller hur han skulle kunna lära barnen använda den. 
Att barnet fick en pastellkrita kan ses som en strategi på grund av detta. Tillhandahållandet av 
färgen svart för barnen kan därför ses som begränsat och därmed vad barnen har möjlighet att 
lära sig. 

 
På förskolan Lila har de Babblarna som tema och vid en aktivitet målas det med blå 
flaskfärg vilket är Doddo`s färg. Barnen har ett A3 papper som de målar på. Barnen 
målar med penslar i olika längd och tjocklek, med frigolithjärtan och med händerna. På 
bordet finns även ett plastlock som ett av barnen målar på. Ett barn vill ha en annan 
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pensel att måla med och pedagogen säger till barnet att det går bra att hämta det som 
barnen som vill ha.  
 

Ovan beskriven aktivitet visar en bildaktivitet som pedagogen Liv leder. Aktiviteten sker i deras 
ateljé där det finns tillgång till olika material. Barnen har tidigare målat med de andra 
babblarnas färger, röd och gul. Denna gång är det färgen blå som är i fokus.  Detta kan tolkas 
som att pedagogen vill presentera en färg i taget för barnen vilket är ett sätt att presentera och 
lära barn om färg i Waldorfpedagogiken. På bordet finns penslar i olika längd och bredd men 
även frigolithjärtan som barnen använder för att måla. Pedagogen säger även att barnen får lov 
att hämta andra saker/material att måla med. Detta kan tolkas som en uppmuntran till att prova 
flera olika sätt att måla på. Bord och stolar är i barnens höjd så de enkelt kan nå både färg och 
material. Barnen kan även enkelt resa på sig för att gå och hämta annat material. Pedagogen 
Liv uttrycker vid intervjun att hon vill erbjuda barnen många olika former och att barnen får 
testa och undersöka vilket även visar sig i den ovanstående observationen. 

 
”Vi erbjuder barnen många former. Att dom får uppleva att måla på många olika sätt. 
Att vi presenterar olika former och material för dom. Och att dom verkligen får lov att 
testa och undersöka” (Liv).  
 

 

 
                                       21. Förskolan Lila. Bilden ovan visar när barnen vid 
                                             tidigare tillfällen målat med färgerna röd och gul. 
 
Genom att barnen har tillgång till olika material kan de utforska färgen blå och undersöka hur 
det blir när man målar med frigolit eller hur det blir när man målar på ett plastlock. Pedagogen 
Liv är delaktig i aktiviteten och hon uppmuntrar barnen till att undersöka och samtalar med 
barnen om hur det blev. Att pedagogen är med barnen och pratar med dem om färgen och de 
olika materialen, frågar och samtalar om hur det blir när man målar med olika material kan ses 
som ett sätt att utveckla barnens kunnande inom bild. Att det finns material som barnen själva 
kan gå och hämta men att det samtidigt är under handledning av en pedagog, bidrar till att både 
uppmuntra och utveckla ett kunnande. Det visar även att det finns en tro på att barnen klarar av 
att använda materialen.  

 
På förskolan Rosa hade pedagogen Ritva en aktivitet med 4 stycken barn (några av de 
äldsta i 5 årsåldern) där de skulle limma fast glasspinnar på ett papper. Glasspinnarna 
skulle bilda första bokstaven i deras namn. Därefter skulle barnen klippa ut samma 
bokstav, flera stycken, ifrån tidningar och dessa skulle sedan limmas på sin bokstav av 
glasspinnar. "Jonas" sa att han inte kunde forma sin bokstav, pedagogen som var 
upptagen med att hjälpa ett annat barn svarade att han skulle fråga en kompis om hjälp, 
vilket den ombedda kompisen gjorde. När kompisen lagt färdigt bokstaven med 
glasspinnar sa han att det var det bästa han kunde, och då sa Jonas att han fortfarande 
inte var nöjd. Pedagogen gick då över till Jonas och började lägga glasspinnarna och 
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diskuterade det hela med honom. "Hanna" började göra olika figurer av framplockade 
piprensare och sa till Ritva att hon gjort en spindel som hon sedan gjorde om och då sa 
Hanna till Ritva att det nu istället var en regnbåge. 

 
Pedagogen hade till denna aktivitet planerat och organiserat på så sätt att hon lagt fram det 
material som skulle användas. Hon hade även i förväg bestämt vad som skulle göras med 
materialet vilket hon berättade i början av aktiviteten. Det lärande som barnen förväntas 
utveckla i denna aktivitet kan ses vara att limma och klippa vilket kan ses som enklare saker 
barnen behöver träna på för att sedan klara av utan stöd från vuxen. Pedagogen i denna aktivitet 
uppmanar en kompis att hjälpa till när ett barn behöver hjälp. Detta kan ses som att barnen 
förväntas klara av denna aktivitet, och att barnen kan ge varandra hjälp och stöd. Hannas 
skapande med piprensare kan ses som utryck för att aktiviteten med bokstäverna inte lockade 
och att hennes intresse för skapande av diverse andra figurer är uttryck för behov av mer 
handledning eller av mer utmanande skapande aktivitet.  
 
Uppmuntran till musik 
 
På förskolan Lila observerades en undervisning i musik. Pedagogen Lars som leder aktiviteten 
är själv intresserad av musik och har musikaliska kunskaper. Han uttrycker att det estetiska ska 
ses som ett eget lärande och inte enbart som ett redskap för att nå annat lärande som tex. 
matematik.  
 

”Vi ser ett värde och lärande i det estetiska. Att det blir ett eget lärande, och inte bara 
att det ska användas som ett redskap för att nå andra saker” (Lars). 
”Som när jag spelar musik då gör inte jag det för att lära mig matte eller så, utan för 
att jag vill lära mig musiken” (Lars).  
 

Att det estetiska ses som ett eget lärande kan ses i den aktivitet Lars hade tillsammans med 
barnen på Förskolan Lila vilken beskrivs nedan. Lars mål med aktiviteten var att ge barnen 
kunskap om dynamik, dur och moll.  

 
Pedagogen Lars samlar alla barnen i en ring och med sig har han sin gitarr. I början av 
samlingen berättar Lars vad de ska göra, ”vi ska göra en grej som heter dynamik”. Han 
spelar först starkt och sedan svagt med gitarren och förklarar att "när jag spelar högt 
heter det starkt och när jag spelar lågt heter det svagt". Efter detta uppmanar Lars barnen 
att lyssna hur det låter när han spelar på gitarren, låter det starkt ska barnen göra sig 
långa och låter det svagt ska de göra sig korta. Lars fortsätter sedan aktiviteten med att 
berätta om och spela dur och moll. Han beskriver moll som ledsen och dur som glad 
vilket han även visar med att spela på gitarren.    
 

Ovan aktivitet visar en undervisning där pedagogen hade ett mål med vad han ville att barnen 
skulle lära sig, vilket han berättade för barnen i början av aktiviteten. Pedagogen uttrycker själv 
i efterföljande intervju att han vill ge barnen musiken och ord för det.  
 

”Jag vill ge barnen musiken och ord för det. Moll att den är ledsen. Att det heter starkt 
och svagt, jag visar det med gitarren, att jag spelar starkt och sen svagt” (Lars).  

 
Pedagogens planering och organisering av aktiviteten kan ses som ett sätt för att barnen ska få 
kunskap i musik genom lyssnande och genom rörelser. Pedagogen spelar med sin gitarr och 
frågar barnen vad musiken låter som, starkt eller svagt, detta kan ses som att pedagogen riktar 
barnens uppmärksamhet till att lyssna. När barnen gör rörelser till kan det ses som ytterligare 
ett sätt att förstärka upplevelsen av starkt och svagt. Pedagogen är själv aktiv under hela 
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aktiviteten genom att han gör rörelserna, samtalar och ställer frågor till barnen. Han avslutar 
aktiviteten genom att upprepa de begrepp som använts vilket blir ett sätt för barnen att 
återkoppla till vad de varit med om. Denna musikaktivitet kan ses om en undervisning med 
undersökande karaktär där pedagogen vill uppmärksamma barnen på olika aspekter inom 
musiken.  
 
Uppmuntran till sång 
 
Aktiviteter med sång observerades två gånger på de besökta förskolorna, och detta var i form 
av en samling där sång var det centrala. Nedan beskrivs dessa två observationer.  
 

På förskolan Grå leder pedagogen Gun en samling där även två andra pedagoger var 
med. Gun spelar gitarr och frågar barnen vad de vill sjunga. Några barn räckte upp 
handen, några blev tillfrågade av Gun vilken sång de önskade. Pedagogen använde även 
kroppsrörelser till sångerna. (Förskolan Grå). 

 
På förskolan Svart har de en gemensam sångsamling med alla avdelningarna på 
förskolan. En pedagog sitter längst fram på en scen och leder sångsamlingen. Med sig 
har hon en sångpåse med djur i. Till varje djur sjungs en sång som är kopplad till djuret. 
Pedagogen som leder aktiviteten tar ett djur ur sångpåsen och visar upp för alla. 
(Förskolan svart). 

 
På förskolan Grå tillfrågas barnen om vilken sång de vill sjunga. Barnen väljer de sånger de 
kan och som de varit med om, upplevt. På förskolan Svart används en sångpåse med djur och 
figurer i. Till varje djur eller figur sjungs det en sång som hör till djuret. Dessa sångsamlingar 
som beskrivs ovan kan ses som sociala aktiviteter där det är gemenskapen som är i fokus. 
Pedagogerna är delaktiga i samlingarna genom att de sjunger med i alla sångerna och gör 
rörelser till. På förskolan Grå sjungs sånger som tex. Pippi Långstrump och Tio små indianer. 
På förskolan Svart sjungs sånger som Blinka lilla stjärna och Krokodilen i bilen. Dessa sånger 
kan ses som traditionella sånger vilka sjungs för att föra traditioner vidare. Denna form av 
sångsamling som observerats på båda dessa förskolor kan ses som reproducerande vilket menas 
med att återskapa eller att härma. 
 
Uppmuntran till rörelse 
 
På förskolan Gul var det vid besöket en pedagog, som vi kallar för Rosita, där som var särskilt 
intresserad av att ha rörelseaktiviteter med barnen. Detta var något som förekom en gång i 
veckan den dagen som denna pedagog var på avdelningen. Nedan följer den observation som 
gjordes av rörelseaktiviteten. 
 

Pedagogen Rosita samlar alla barnen i en ring och sätter på en sång på cd-spelaren 
vilken används som startsång till rörelseaktiviteterna. När startsången är slut tar Rosita 
fram små kort som barnen får dra ett var sin gång. På korten finns ett djur och till varje 
djur finns en tillhörande sång. Rosita startar den sång som hör till det djur som visas på 
kortet, på cd-spelaren, barn och pedagoger börjar sjunga och gör rörelser till. Sångerna 
varierade i tempo, några gick långsamt och några gick fort. En sång innehöll tempo 
som både gick fort, långsamt och där musiken blev helt tyst. Aktiviteten avslutas när 
alla barnen fått dra ett kort.  
 

I aktiviteten deltog två pedagoger, Rosita och Gunhild. Rosita var den som organiserade och 
ledde aktiviteten men både Rosita och Gunhild var med och sjöng och gjorde de rörelser som 
hörde till varje sång. Rosita hade i förväg tagit fram cd-spelaren, de cd-skivor som skulle 



36 
 

användas och korten på djuren. Att denna aktivitet förekom vid ett tillfälle varje vecka var något 
som syntes på barnen. De kunde både sångerna och rörelserna. Musiken som hörde till sångerna 
varierade i tempo. Några av sångerna utmärkte sig genom att de hade ett långsamt tempo eller 
ett fort tempo. Till det långsamma tempot rörde sig pedagoger och barn med smygande rörelser 
och när tempot gick fort var det spring och snabba rörelser. Rörelserna kan ses som en 
gestaltning av det djur sången handlade om. En sång hade ett tempo som ökade och minskade, 
och även där musiken blev tyst. I denna sång uppmanades barnen att lyssna på musiken för att 
veta i vilket tempo de skulle röra sig, fort, långsamt eller stå helt still. Denna aktivitet kan ses 
som en uppmuntran till att utveckla ett kunnande av musikens tempo. För att ytterligare 
förstärka detta för barnen hade pedagogen kunnat samtala mer med barnen under aktiviteten 
och gjort dem mer uppmärksamma på skiftningar i musikens tempo. Denna aktivitet kan även 
ses som en uppmuntran till att uttrycka sig med hjälp av rörelser och att man kan representera 
något med kroppen. Detta ses som en viktig aspekt i att utveckla ett kunnande inom dansen. 
 
Hinder och begränsningar för estetiska aktiviteter 
 
I följande resultat redovisas de hinder och begränsningar som de intervjuade pedagogerna lyfte 
fram för att tillämpa estetiken. I analysen framkom att befintliga lokaler, tid, små barn, den egna 
kunskapen och kollegors kunskaper var de faktorer som utgör hinder för att utföra estetiska 
aktiviteter. Nedan citat är representativa för vad som var vanliga svar vid intervjuerna. 
 

“Lokalerna och hur många personal man är begränsar. Ibland är vi bara två 
pedagoger och då behöver vi sprida ut oss” (Bodil). 
 
“Vi har inte resurser liksom att ha framme vattenfärger på eftermiddagen, då 
hinner vi ju inte göra iordning och städa bort till exempel” (Roger).  
 
“De små barnen begränsar; Att dom kanske går in och stör materialet. Och att 
man inte kan ha exv. flaskfärger tillgängligt hela tiden. Då skulle man få låsa 
rummet för annars så skulle man inte räcka till resursmässigt” (Roger). 
 
“Personalmässigt kan man inte vara överallt där dom minsta barnen är, detta 
gör att dom inte kan ha materialet tillgängligt för det lätt hamnar på golvet då 
och lite överallt” (Ritva). 
 
“Man är ju lite begränsad av vad man kan, kunskaper, så det är bra att vi är 
olika” (Bodil). 
 
“Kort om personal, då brister ju, då handlar det om att bara att få det att 
fungera” (Gun). 

 
Detta kan ses som hinder för dimension två och därmed som att dessa begränsar möjligheter till 
estetiska erfarenheter och lärande för barnen. 
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Diskussion 
 
Syftet med studien har varit att undersöka vilka förutsättningar som behövs för att utveckla 
barns estetiska utveckling och lärande. Vi undersökte på vilket sätt estetiska uttrycksformer 
uppfattas och används i förskolans vardag och hur de är organiserade. Vi undersökte också 
estetikens förutsättningar och samspel mellan pedagoger och barn, genom material och miljö. 
Till sist undersökte vi vilka erbjudanden och möjligheter som skapas för barns estetiska lärande 
samt hur detta kan inverka på deras subjektskapande. Utifrån vad som framkommit i 
forskningsöversikten är pedagogers didaktiska medvetenhet, hur de organiserar sin 
undervisning och deras egna estetiska kunskaper, av vikt för att kunna handleda och lära barn 
inom det estetiska området. Utifrån resultatet har vi uppmärksammat att pedagogerna 
förminskar sin egna yrkesroll i betydelsen av egna kunskaper, av att vara den som inspirerar 
och av att vara handledaren. Pedagogerna ser sig själva som medforskare och de uttrycker att 
det är barnen som styr. Analysen visar att det finns ett synsätt som innebär att den estetiska 
undervisningen ska ske i barnens eget utforskande och att barnen inspirerar varandra. Miljön i 
förskolorna varierade både i struktur-, tillgänglighet- och variation av material. Organiseringen 
av material saknar på de flesta förskolor en medveten struktur och det fanns sällan något som 
fungerade som inspiration till estetisk verksamhet. Men analysen visar även att det finns de 
pedagoger som möjliggör för estetisk verksamhet genom en medveten struktur av material och 
genom att introducera dessa. I analysen framgår även att hur pedagogerna uppmuntrar barnen 
till att utveckla estetiska uttryckssätt och kunskaper i bild, musik och sång, dans och rörelse är 
beroende av pedagogens egna kunskaper och intresse inom det estetiska ämnet. 
 
Det som vår studie och forskningsresultat visar fram står för oss i kontrast till den 
forskningsöversikt vi tagit fram vilken tydligt visar på betydelsen och vikten av kunskaper om 
och i, didaktiska kunskaper och medvetenhet, samt estetiska uttrycksformer för barns 
subjektskapande. Barnen behöver få erfarenhetsmaterial genom fiktion och perception i 
estetiska lärprocesser av medvetna kunniga pedagoger som arbetar enligt forskning och 
läroplanens uppdrag och strävansmål på ett rikt och mångsidigt sätt. 
 

Hur estetiska former uppfattas och används 
 
Resultatet visar att det är vanligt att pedagogerna inte ser sig själva som de som ska kunna och 
visa och inte heller de som leder, organiserar och bedriver undervisning. Vi anser att resultatet 
visar på att det saknas en medvetenhet om vikten av att vara den som handleder och visar, hos 
pedagogerna. Vi tolkar detta som att det hos pedagogerna är avsaknad av kunskap om barns 
sätt att lära, hur man organiserar och bedriver undervisning. Detta innebär att pedagogerna inte 
använder sig av dimension två, Lärarens och förskolans dimension, i förskolan utan av 
dimension ett, Barnens dimension, då ansvaret att undervisa, lära, leda och att inspirera läggs 
på barnen. Sheridan och Williams (2018) beskriver forskning kring just estetiska lärprocesser 
där forskarna framhåller vikten av förskollärarens didaktiska kunnande och agerande som 
avgörande och att förskolläraren bör ha såväl kunnande om ämnet som didaktisk medvetenhet. 
I forskningsöversikten ovan har vi beskrivit undervisningsprinciper då det ger en bild av hur 
man kan organisera sin undervisning. 
 
Pedagogerna svarade ofta i "vi-form" trots att intervjufrågorna efterfrågade svar från pedagogen 
om pedagogens individuella tankar och handlingar vid yrkesutövande. Detta kan tolkas som att 
pedagogerna inte kan beskriva hur de personligen uppfattar de estetiska uttrycksformerna och 
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hur de arbetar med dessa. Detta kan bero på att pedagogen inte har kunskap om de estetiska 
lärprocesser eller dess undervisning och därmed inte kunskap om vad det estetiska innebär för 
barns lärande och subjektskapande. Enligt förskolans läroplan ska förskolan ”främja lärande, 
vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och 
lärande” (Skolverket, s.6, 2016).  Vad innebär att kunna? Att utveckla ett kunnande lyfter 
Doverborg et al. i sina undervisningsstrategier. Ett kunnande är alltid ett kunnande om något 
och i förskolan är detta något relaterat till läroplanens olika innehåll vilka formulerats som 
utvecklingsmål (Doverborg et al. 2013). Vidare skriver de att det är av största betydelse att 
lärarna ska kunna iscensätta lärandesituationer med barn. Vad innebär den didaktik resultatet 
visar för barns utveckling och lärande när pedagogerna använder sig av vad Pramling 
Samuelsson et al. (2015) beskriver som det andra perspektivet där läraren inte tar sitt ansvar för 
att hjälpa barnen att utvecklas? Genom att använda strategier som principen om att kunna och 
ta den ur flera perspektiv kan pedagogen problematisera på djupet om sin egna kunskap och 
medvetenhet och vad kunnandet skulle innebära för barnen. 
 
Medvetenhet om sin roll och sina kunskaper 
 
Den medvetenhet kring undervisning av pedagogen Thea (bild 1 ovan) som vi ser det, visade 
på dimension två, Lärarens och förskolans dimension, som ställer krav på lärarna att planera, 
organisera och vara med barnen i aktiviteten. Pedagogens undervisning visade på en planerad 
genomtänkt undervisning där hon gjorde medvetna och didaktiska val av färg och verktyg för 
att rikta barnens uppmärksamhet mot något specifikt. Detta visar att Thea har kunskap och 
förståelse för hur barn lär sig och att hennes medvetenhet är viktig. Valet av färg och verktyg 
kan ses som undervisningsstrategier då hennes didaktiska val gjordes för att vidhålla barnens 
fokus i undervisningen. Pedagogen visar också på att det är hon som leder och tar initiativ för 
inspiration och undervisning och därmed tar ansvar för att utveckla barnens utveckling och 
lärande. Medvetenheten om sina kunskaper och vikten av att vidga dom, lyftes fram av några 
pedagoger vilket vi ser som betydelsefullt för de själva, verksamheten i förskolan men 
framförallt för barnens utveckling och lärande. 
 

Pedagogers övertro på barns inneboende förmåga 
 
I resultatet framgår det att det finns en övertro på barnens estetiska förmågor på så vis att barnen 
ses som medvetna forskare, som ansvarsfulla initiativtagare och som fantasifulla och kreativa. 
I denna del för vi en diskussion kring pedagogers syn och föreställningar om att barns 
inneboende förmåga gör att de tar ansvar för initiativ till undervisning både i form och innehåll. 
Resultatet visar därmed att pedagogerna använder dimension ett, Barnets dimension. Men vad 
innebär detta för barnens utveckling och lärande?  
 
 
Barn som ansvarsfulla initiativtagare och som medvetna forskare 
 
Då resultatet till stor del visar att pedagoger inte använder sig av dimension två, Lärarens och 
förskolans dimension, utan istället förminskar sin yrkesrolls betydelse genom, att se barnen som 
medvetna och ansvarsfulla initiativtagare där barnen är utforskare betyder det att barnen får 
hålla sig vid dimension ett, Barnets dimension. Att följa barns intresse och att se barnen som 
forskare kan ses som att läraren inväntar barnens egna initiativ. Detta förutsätter att barnen tar 
egna initiativ. Barnens ansvar att vara varandras inspiratörer och vara de som leder sin egen 
utveckling och lärande genom att själva, som vi ser det, undersöka sin omvärld. Det som barnen 
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får vara med om och utveckla ligger inom ramen för sina egna erfarenheter och kunskaper. 
Detta tolkar vi som ett litet "utvecklingsrum". Resultatet visar att det är vanligt förekommande 
att barnen inte får det stöd de behöver vid estetiskt skapande, till exempel fick inte barnet på 
förskolan Grön det stöd hon behövde. Barnet lämnades vid dimension ett, Barnets dimension, 
där en kamrat istället föreslog hur barnet skulle kunna ta sig vidare i sitt bildskapande. Barn 
behöver kunskaper i hur de kan använda verktyg och material vilket är en förutsättning för 
barnens möjligheter att kunna uttrycka sig i bild (Änggård, 2006). Att vuxna visar hur man kan 
rita olika motiv kan fungera som ett verktyg för barnen för att sedan utveckla på egen hand 
(Änggård, 2006). Pedagogens bemötande uppfattar vi som att hon inte kunde se och därmed 
inte stötta och utveckla barnets bildskapande och strävan för att utmana. Doverborg et al. lyfter 
fram undervisningsstrategin om att stöttas och utmanas, då de menar att det samspel, vare sig 
det gäller organiserade eller vid spontana tillfällen, kan barn finna stöd och bli utmanade. För 
att göra det menar vi att dimension två, Lärarens och förskolans dimension, är nödvändigt, en 
didaktisk medvetenhet men också estetisk kunskap hos pedagogen. Pedagogers föreställningar 
om bildskapande påverkar vad som är möjligt för barnen att göra (Änggård, 2005). 
 
Pedagogers föreställningar om hur barn lär påverkar hur de agerar i sin yrkesroll vilka 
möjligheter/omöjligheter som skapas för barnen att ta del av och erfara. Viktigt att ifrågasätta 
sina föreställningar och fråga sig, skulle jag kunna göra på ett annat sätt och vilka 
förutsättningar för lärande hos barnen skapas då, och inte. 
 
Barn som ansvarsfulla och kreativa 
 
Även i följande diskussion anser vi att pedagogerna inte använder dimension två, Lärarens och 
förskolans, utan ansvaret för att ta initiativ till estetiskt skapande, lämnas hos barnen. Resultatet 
visar att pedagoger har föreställningar om att barn har inneboende estetiska förmågor såsom 
fantasi och kreativitet. Så vad innebär pedagogernas föreställningar om barnens inneboende 
förmåga för barnens lärande, utveckling och därmed för deras subjektskapande? Barnen anses 
ha olika mycket fantasi, och att de barn som har mycket fantasi når en slags tillfredställande 
nivå av fantasi. Barnen anses även ha en “källa” för idéer som de förväntas dela med sig av och 
därmed inspirera varandra. Fantasi menar vi hör till estetikens insida, alltså att det som 
människor tar in och upplever för att kunna göra någonting. Som vi ser det är fantasin avhängt 
perception då vi genom det får erfarenhetsmaterial som Hjort (2017) betonar påverkar hur vi 
upplever och reflekterar. Vidare poängterar Hjort att hur mycket vi utvecklas är beroende av 
hur mycket stimulus vi fått och på vilket sätt vi fått den, en god utvecklad perception är av stor 
betydelse för all utveckling och inlärning. För att fylla en insida behöver vi alltså få vara med 
om olika sorters upplevelser och intryck och dessa kommer sedan ut i handlingar vilket vi menar 
kan ses som estetikens utsida. Vygotskij (1995) menar att fantasin är grunden till den kreativa 
handling som grundar sig på vår hjärnas kombinatoriska förmåga. Denna kombinatoriska 
förmåga beskriver Vygotskij som det andra sambandet, vilket sker mellan fantasi och verklighet 
då man kan skapa nya kombinationer av tidigare erfarenheter vilket han lyfter fram som en 
mycket viktig funktion i en människas beteende och utveckling då det stimulerar 
föreställningsförmågan.  

Hur material och miljö påverkar barns subjektskapande 
 
Utformningen av miljön 
 
Utformningen av förskolans miljö, både i val av möbler och material, och hur barnen ges 
tillgång till dessa är beroende av pedagogers kunskap, intresse och deras tilltro på barnen. Detta 
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är något som Elm Fristorp och Lindstrand (2012) betonar. Björklid (2005) betonar den fysiska 
miljöns betydelse för barns utveckling och identitetsskapande. Hon menar att miljön kan skapa 
förutsättningar för lärande men även hinder. Barn behöver en miljö som tillåter och inspirerar 
till olika handlingar. I resultatet framkommer det att hur material och miljö är organiserat i 
förskolan varierar mellan de besökta förskolorna. I de flesta fall saknas det en medveten struktur 
och materialet är ofta placerat på ett sådant sätt att det inte är tillgängligt för barnen. Detta 
framgår av de bilder som visas i resultatet. Även i intervjuer uttrycker pedagoger att vissa 
material inte är tillgängligt för barnen. Vilket material finns då framme och tillgängligt för 
barnen? Resultatet visar att det material som finns framme är sådant som anses lättstädat och 
som inte kräver något större arbete av en pedagog. Det material som finns synligt och 
tillgängligt är sådant material som ingår i dimension ett, Barnets dimension, vilket är sådant 
som barnen anses kunna klara av på egen hand som färgpennor, papper och saxar. Typiskt 
material som inte är tillgängligt är täckfärg, vattenfärg, flytande lim, små pärlor och annat 
material till skapande. Vi tänker att ha material synligt och tillgängligt för barnen handlar inte 
enbart om att det finns möjligheter och erbjudande till att använda utan det kan även fungera 
som inspiration. Det kan göra att barnen ställer frågor om ett visst material och att det väcker 
en nyfikenhet hos barnen. Detta blir inte möjligt om materialet inte är synligt i miljön.  
 
Nordin-Hultmans (2004) studie visade att i de svenska förskolorna fanns en liten variation av 
material till skillnad mot de engelska vilket hon menar med att det finns få olika material och 
få varianter av ett material. Vidare skriver hon att det fanns lite material som kan fånga barnens 
uppmärksamhet och hon beskriver materialet som neutrala utan några starka inbjudningar till 
aktivitet. Vårt resultat visar att variationen av material överlag är liten på de besökta 
förskolorna. Det material som förekommer på förskolorna är vad som kan beskrivas som 
neutralt material. Det dominerande materialet på alla förskolorna var material för bild, men 
även här var det neutralt material som förekom och det var låg variation. Braxell (2010) menar 
att barnens möjligheter att uttrycka sig i bild är beroende av att barnen har tillgång till flera 
olika typer av material. Det här innebär att pedagoger i förskolan behöver fundera på vilket 
material som finns i förskolan till estetisk verksamhet och framförallt vad finns inte. 
 
Tillgängligt och otillgängligt material 
 
Resultatet visar att bild var den av de estetiska formerna som dominerade, material för annan 
estetisk verksamhet som exempelvis musikinstrument förekom sällan. På de få förskolor som 
hade instrument var dessa inte tillgängliga för barnen. Enligt Angelo och Saether (2012) kan 
det material som barnen möter sätta begränsningar för vad barnen får vara med om. Exempelvis 
kan då det urval av musikinstrument som finns tillgängligt sätta begränsningar för barnens 
möjligheter att välja. Hur blir det då när de instrument som finns ligger i ett förråd eller på en 
hylla högt upp eller som på flera av förskolorna att det inte finns något instrument alls att välja 
på? Vilka möjligheter finns då? Intressant är att flera av de intervjuade pedagogerna uttrycker 
att det är barnen som spontant hittar på saker eller att de följer vad barnen kommer på. Men när 
det finns ett begränsat utbud av saker kan det ses som att barns möjligheter blir begränsade. 
 
Det framgår av den tidigare forskningen att tillgängligt material i den svenska förskolan är 
material som anses lättstädat, vilket exempelvis är papper, kritor, och utklädningskläder 
(Nordin-Hultman, 2004). Vidare visade den tidigare forskningen att otillgängligt material är 
material som anses skapa oordning och är svårt att hålla rent, exempelvis flytande färg, lera, 
flytande klister, vatten, verktyg, tyger, garner, pärlor, musikinstrument och cd-spelare. 
Otillgängligt material är oftast det material som används till skapande verksamhet. I resultatet 
framgår det att större delen av materialet för estetisk verksamhet är otillgängligt för barnen 
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vilket innebär att det finns lite som inspirerar och inbjuder till aktivitet. Inom Reggio Emilia 
filosofin har det betydelse för hur material presenteras och organiseras för att väcka barns lust 
och inspiration till de estetiska uttrycksformerna (Braxell, 2010). I förskolans läroplan framgår 
det att miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande (Skolverket, 2016). När materialet 
är placerat otillgängligt för barnen, på höga hyllor eller i stängda skåp anser vi att miljön inte 
är öppen och inbjudande, och att miljön då inte heller väcker barnens lust till att måla, sjunga 
m.m. I resultatet framgår det att den dominerande miljön på de besökta förskolorna snarare 
begränsar barns handlingar genom att det mesta av materialet är placerat otillgängligt. Hur 
påverkar detta då barns subjektskapande? I den tidigare forskningen framgår det tydligt att 
miljön har betydelse för barns utveckling och för deras identitetsskapande. Björklid (2005) 
menar att barn behöver ha en miljö som inspirerar och tillåter till olika handlingar. Inom 
montessori anser man att miljön ska vara förberedd och utformad på ett sådant sätt att barnen 
kan utveckla självförtroende, bli stimulerade och få behovet av kunskap tillgodosett (Skjöld 
Wennerström & Bröderman Smeds, 1997.). Hur utvecklas barns självförtroende när material är 
onåbart för dem? Den tidigare forskningen visar att placeringen av material visar på pedagogers 
tilltro till barnen vilket kan påverka barnens tillit till sin egna förmåga (Braxell, 2010). Material 
som står otillgängligt signalerar till barnen att det är material som de inte kan hantera själva. 
Hur materialet är placerat kan alltså påverka barns subjektskapande på så sätt att barnen inte 
upplever tilltro till den egna förmågan. 
 
På några få av de besökta förskolorna fanns sådant material som anses skapa oordning framme 
och tillgängligt för barnen. Vad är det som gör att dessa förskolor kan ha detta material 
tillgängligt för barnen medan de finns de som uttrycker att det inte går? Pedagogen Gunhild på 
förskolan Gul menar att det är viktigt att lära barnen om material och om olika tekniker. 
Materialet kan alltså finnas framme för att barnen har introducerats och fått kunskap om 
materialet. Detta ställer krav på pedagogerna att introducera och visa. Pedagogerna behöver ge 
barnen kunskaper om material och hur de används vilket kan ses som dimension två, Lärarens 
och förskolans dimension, vilket innefattar estetiska aktiviteter som ställer krav på lärarna att 
planera, organisera och vara med i aktiviteten tillsammans med barnen. I Reggio Emilia 
filosofin är det av betydelse att materialen har sina fasta platser så barnen vet var de finns samt 
att materialen placeras estetiskt tilltalande (Braxell, 2010). Pedagogen Svea på förskolan Svart 
menar att det ska vara fint och upplockat i ateljén och att materialet ska ha sina platser. Detta 
visar att struktur och ordning av material är viktigt vilket innebär att barnen vet var materialet 
finns både när det ska tas fram och även när det ska städas tillbaka. På förskolan har materialen 
arrangerats i genomskinliga lådor vilket gör materialet synligt och visar på en medveten 
struktur. Dessa två förskolor, Gul och Svart, visar hur man kan möjliggöra för att materialen 
ska finnas framme och tillgängliga.  
 
Utifrån den tidigare forskningen och vårt resultat menar vi att det är av vikt att pedagoger i 
förskolan verkligen funderar på hur de kan arrangera miljön så att den inspirerar och inbjuder 
till aktivitet. Att förvara material på höga hyllor får inte vara ett alternativ. Det är pedagogens 
uppgift att lära barnen hur de använder materialet. Det är även pedagogens uppgift att utforma 
en miljö som inspirerar och inbjuder till estetisk verksamhet och som kan stärka barnens 
identitets-och subjektskapande istället för att begränsa. 
 

Vad görs för att skapa insida 
 
Estetikens insida är det som människor tar in och upplever för att kunna göra någonting medan 
estetikens utsida är det som syns, det som kommer fram i kreativa handlingar. För att fylla en 
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insida behöver vi få vara med om olika sorters upplevelser och intryck och dessa kommer sedan 
ut i handlingar vilket ses som estetikens utsida. I resultatet har vi beskrivit några olika aktiviteter 
som vi observerat. Dessa aktiviteter kan ses som uppmuntran från pedagogerna till att utveckla 
estetiska uttryck och kunskaper. De olika aktiviteterna skiljer sig dock åt genom att målen kan 
ses som olika, dels där målet är att barnen ska utveckla ett kunnande inom det estetiska, dels 
där målet kan ses som ett medel för att utveckla det sociala eller andra förmågor.  
 
Sång och musik 
 
I resultatet beskrivs två sångsamlingar på förskolan Svart och Grå där barnen samlas för att 
sjunga tillsammans. På båda förskolorna sitter en pedagog i mitten och leder samlingen. De 
sånger som sjungs är traditionella barnvisor. På förskolan Svart används en sångpåse med saker 
i som förknippas med sången och på förskolan Grå får barnen välja en sång. På båda dessa 
sångsamlingar återskapas/härmas sångerna utan några inslag av undersökande eller utforskande 
karaktär. Detta arbetssätt är vad Holmberg (2012) kallar för reproducerande. I denna form av 
sångsamling sjungs samma sånger om och om igen vilket inte kan ses som att det utvecklar 
barnens kunskaper inom varken sång, musik eller språk. På förskolan Svart sjungs sångerna 
utan något samtal med barnen om vad det är dem sjunger eller vad sången handlar om. Sångerna 
sjungs en efter en tills alla saker i påsen är slut vilket också innebär att sångsamlingen är slut. 
Utifrån egna erfarenheter är detta en vanlig form av sångsamling på förskolor. Enligt Holmberg 
(2012) har många sånger fokus på det gemenskapande vilket skulle kunna ses som att det 
estetiska då ses som ett medel för att nå något annat. Denna form av musiksamling skulle då 
kunna ses som att det är gemenskapen och det sociala som är målet, att träffas och sjunga 
tillsammans. För att denna form av sångsamling ska ge barnen estetiska kunskaper anser vi att 
pedagogerna behöver fundera över syftet till dessa samlingar och hur de kan utveckla dessa i 
syfte att ge barnen både musikaliska och språkliga kunskaper. Enligt Pramling Samuelsson et 
al. (2015) har pedagogen en viktig roll för att utveckla barns kunnande inom musik. De menar 
att pedagogen behöver ge barnen tillgång till musikaliska termer. I resultatet beskrivs en 
musiksamling på förskolan Lila där pedagogen Lars har som mål att ge barnen kunskap i olika 
musikaliska begrepp. Denna form av undervisning kan ses som motsatsen till den 
reproducerande vilken Holmberg (2012) benämner som undersökande. Denna form av 
undervisning beskriver Holmberg är ett vanligt arbetssätt hos pedagoger med musikaliska 
kunskaper vilka utforskar ljud, improviserar, skapar ny musik, undersöker rytmer och 
uppmärksammar barn på melodiaspekter. Pedagogen Lars säger i intervjun att han är intresserad 
av och har kunskaper i musik samt att han ser det estetiska som ett lärande han vill ge barnen, 
Om vi ser på Doverborg, Pramling och Pramling Samuelssons (2013) undervisningsstrategier 
kan vi se att Lars har kunskap om hur man organiserar och bedriver undervisning. Han ramar 
in det han vill att barnen ska lära sig, han använder ett expansivt språk genom att förklara de 
musikaliska begreppen med beskrivande ord, han visar på ämneskunskaper och ett didaktiskt 
kunnande. Utifrån ovan beskrivna aktiviteter kan vi se betydelsen av en pedagogs egna 
kunskaper inom ämnet men även pedagogens kunskap om barns lärande vilket även 
framkommit i den tidigare forskning vi presenterat. 
 
Bild 
 
I resultatet beskrivs tre bildaktiviteter. Materialet som används till bildaktiviteterna är flytande 
täckfärg, temperablock, lim och sax vilket är material som kan ses som standarmaterial. Detta 
är sådant material som fanns på alla de besökta förskolorna och det är även detta material som 
omnämndes i intervjuerna. Resultatet visar att det finns en liten variation av material vilket 
också blir tydligt i dessa tre aktiviteter. Sheridan och Williams (2018) framhåller vikten av att 
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barn får handskas med en variation av material och enligt Braxell (2010) behövs en mångfald 
av material för att bildskapandet ska ha förutsättningar att resultera i estetisk utveckling hos 
barnen. Det framgår av den tidigare forskningen att pedagoger känner sig hämmade i arbetet 
med barnen på grund av de inte anser sig duktiga på att själva utöva estetiska uttryck (Asplund 
Carlsson, Pramling Samuelsson & Pramling, 2008). Att pedagogerna i dessa tre bildaktiviteter 
känner osäkerhet kring sin egen kunskap inom ämnet bild kan vara en orsak till val av deras 
material och även val av det material som finns på förskolorna. Ytterligare en orsak kan även 
vara att det saknas kunskap om vad det finns för material och hur det används. På förskolan 
Lila kan vi dock se att barnen målar med olika material vilket kan ses som ett sätt att variera 
materialet. Denna aktivitet kan även ses som en experimentell process då pedagogen tillåter och 
uppmuntrar till utforskning av material. Vi uppfattar detta som att pedagogen har en öppen 
inställning och mod för okända händelser vilket Blume (2015) lyfter är viktigt för en pedagog 
i experimentella processer.  
 
På förskolan Röd målar barnen självporträtt med temperablock. Innan de börjar måla får de se 
på sig själva i kameran på en Ipad i några minuter, sen tas den bort och på dessa minuter gäller 
det för barnen att memorera alla detaljer i sitt ansikte. Ett självporträtt innehåller att måla av 
detaljer vilket kräver att man behöver ha möjlighet att titta på det objekt som ska avbildas under 
hela processen för att kunna se detaljer. I detta fall har barnen ingen möjlighet att kunna titta på 
detaljer vilket innebär att det lärandet uteblir. Detta blir tydligt när pedagogen i aktiviteten 
frågar ett barn ”vem har du målat” och barnet svarar att det var hans låtsaskompis. I denna 
aktivitet målar barnen ”bara” med vattenfärg, lärandet som skulle kunnat bli anser vi uteblir på 
grund av att pedagogen inte har den ämneskunskapen som krävs.  
  
Pedagogens kunskap – vart ska den komma ifrån? 
 
Resultatet visade på flera hinder och begränsningar för att bedriva estetiska aktiviteter vid 
intervjufrågan om vilka möjligheter det finns att arbeta med estetik i dess barngrupp. Ofta 
besvarades frågan med skäl till att inte estetiska aktiviteter bedrivs. Avsaknad av kunskaper hos 
sig själv eller hos kollegor uppgavs, men även tid, befintliga lokaler, och små barn. Att 
pedagogerna lyfter fram praktiska skäl som hinder menar vi ger uttryck för att det skiljer sig 
betydligt för vad barnen får vara med om i de estetiska aktiviteterna. Eriksson Bergström (2013) 
lyfter fram att den organisering i verksamheten som ordnas skapar normer för vad som är 
möjligt att göra eller inte göra, om vad man får göra och inte göra, och vem som får och inte får 
göra. 
 
Vad barnen får vara med om och vilken kunskap de får möjlighet att utveckla är beroende av 
pedagogens egna kunskaper vilket framgår av både vårt resultat och den tidigare forskningen. 
Detta innebär att de estetiska aktiviteterna är beroende av att pedagogen har med sig egna 
kunskaper eller har ett starkt intresse och själv tar initiativ till att vidga sina kunskaper. Utifrån 
egna erfarenheter av förskollärarutbildningen anser vi inte att studenterna ges möjlighet till att 
utveckla den kunskap om och i de estetiska uttrycksformerna, bild, musik och sång, dans och 
rörelse eller drama som behövs för att lära och undervisa barn om dessa. Det ges workshops 
där studenterna får ”smaka” på dessa estetiska former men det ger ingen djupare kunskap. I en 
sammanställd kunskapsöversikt om undervisning i förskolan, beskrivs att i studier om estetiska 
lärprocesser som estetik, musik, rörelse, bild och språklig kommunikation, framhävs vikten av 
förskollärarens kunnande och kompetens (Sheridan & Williams, 2018). I läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2016) framgår det att estetiken ska utgöra både innehåll och metod för 
att främja barns utveckling och lärande. I och med bristen av estetik i förskollärarutbildningen 
ställer detta krav på att förskolläraren själv tar initiativ till att vidareutbilda sig. 
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Bilaga 1 
 

                                                 
 
Hej! 
Vi heter Frida Blom och Malin Nilsson och läser till förskollärare på Högskolan Väst i 
Trollhättan. Vi är nu inne på termin sex av sju och det är dags för oss att skriva vårt 
examensarbete och hoppas på att Ni vill delta i vår studie som undersöker estetiska/skapande 
former i förskolans vardag och hur dessa används och fungerar i praktiken.  
Vi vill göra observationer under en förmiddag (från frukost fram till lunch) och därefter en 
efterföljande intervju med en pedagog ur arbetslaget (ca: 45 minuter). Observationerna 
kommer att kompletteras med fotografering av miljö och material - inga barn kommer att 
fotograferas. Till intervjuerna kommer vi använda oss av ljudinspelning och anteckningar. 
Vi följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innefattar informationskravet, att 
informera om studiens syfte och metod. Samtyckeskravet, deltagarna har rätt att bestämma 
om de vill medverka i studien och när som helst välja att avbryta er medverkan 
Konfidentialitetskravet, deltagare och förskolan ges anonymitet, så att ingen deltagare kan 
identifieras. Nyttjandekravet, det material vi samlar in kommer endast att användas till denna 
studie. 
 
Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på följande mail eller 
mobiltelefonnummer. 
Frida Blom                                                  Malin Nilsson 
xxxxxxx@student.hv.se                              xxxxxxx@student.hv.se 
070X-XX XX XX                                       072X-XX XX XX 
Med förhoppning att ni vill delta i vår studie.  
Med vänliga hälsningar, 
Frida och Malin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
1a) Vilken roll anser du att material och miljö kan ha för den estetiska undervisningen? 
1b) Vilka möjligheter finns att arbeta med estetiken och skapande i din barngrupp? 
2a) Hur brukar du arbeta med estetiska uttrycksformer tillsammans med barnen? Vilken roll 
upplever du att du har? 
2b) Vilka estetiska uttrycksformer använder du dig av? Finns det någon du inte använder dig 
av och i så fall varför inte? 
2c) Vilka skapande aktiviteter förekommer oftast i din barngrupp? 
3a) Om och när barn kommer med spontana förslag – hur brukar du göra? 
3b) Hur synliggör ni för barnen deras estetiska kunskaper och lärande? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 3 
 
Observationsprotokoll 
 
VAD FINNS? ÖPPET ORGANISERAT 
 
Vilka material finns och 
tillgänglighet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Hur används de och av vem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Vad finns på väggarna och 
hur? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



 
 

Bilaga 4 
 
 
Arbetsfördelning 
 
Under vårt examensarbete har vi varit delaktiga i samtliga delar från början till slut. Vissa delar 
har vi jobbat olika mycket på men samtidigt kompletterat varandra och varit insatta i alla delar. 
Vi har träffats mycket och haft god kontakt och arbetat i samma dokument, först på Google 
docs sen på Word online. Vi har delat upp besöken på förskolorna mellan oss, fem var. Vi har 
sedan delgett varandra det insamlade datamaterialet, gått igenom och diskuterat för att sedan 
tillsammans analysera och skriva resultat. Vi har båda varit delaktiga i hela processen, och 
kompletterat varandra då våra intresseområden skilt sig något åt. Detta har bidragit till att 
bredda kunskaper vi tar med oss. 
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