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Abstract 

The purpose of this study is to provide knowledge about the descriptions of the 

preschool teacher's work with aesthetic forms of expression in pre-school. I 

have chosen to use semi structured interviews as a method and I interviewed 

five pre-school teachers. The study is based on phenomenography and has the 

direction of the variation theory. 

In my result, I found out that all the interviewed preschool teachers believe that 

aesthetic forms of expression are an important part of the business and for the 

children development and teaching. The preschool teachers meant in someway, 

you could always meet all different children and children’s needs. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares beskriv-

ningar av sitt arbete med estetiska uttrycksformer i förskolan. Jag har valt att 

använda semistruktuerad intervju som metod och jag intervjuade fem stycken 

förskollärare. Studien utgår ifrån fenomenografi och har riktningen mot vari-

ationsteorin.  

I mitt resultat fick jag fram att de intervjuade förskollärare anser alla att este-

tiska uttrycksformer är en viktig del i verksamheten och för barnens utveckling 

och lärande. Förskollärarna menade på att få något sätt kunde man alltid möta 

alla olika barn och barnens behov.  

Nyckelord:  

Estetiska uttrycksformer, förskollärare, variationsteori 
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1 INLEDNING  

I min uppsats tar jag upp hur förskollärare kan använda och arbeta med este-

tiska uttrycksformer i förskolan. Tidigare i min utbildning har vi arbetat med 

estetik, mest med drama och bild. Jag tyckte att det var intressant att arbeta 

med det, vilket gjorde att jag själv vill utveckla mina kunskaper om estetiska 

uttrycksformer.  

Jag har tidigare kunskaper ifrån när jag varit vikarie på olika förskolor och från 

min verksamhetsförlagda utbildning hur arbete med estetiska uttrycksformer 

kan se ut. Jag anser som Paulsen (1996) skriver om att estetiska aktiviteter 

oftast används som ett tillvägagångsätt för att uppnå ett tema. 

Pramling Samuelsson, Carlsson Asplund, Olsson, Pramling, & Wallerstedt 

(2008) skriver att i estetisk verksamhet fokuserar pedagogerna mer på utföran-

det, att man till exempel sjunger, målar och dansar, men att de inte diskuterar 

om vad och varför de gör det, förklarar alltså inte syftet. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag varit delaktig när förskol-

lärarna arbetat med estetiska uttrycksformer till exempel drama, vilket jag har 

upplevt har varit väldigt uppskattat av barnen. Däremot har jag inte varit del-

aktig i hur förskollärarna tänker om användningen av estetiska uttrycksformer, 

vilket jag vill fördjupa mig i.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares beskriv-

ningar av sitt arbete med estetiska uttrycksformer i förskolan.  

1.2 Frågeställning:  

- Hur beskriver förskollärarna att de konkret arbetar med estetiska ut-

trycksformer tillsammans med barnen?  

- Hur beskriver förskollärarna sina mål i arbetet med estetiska uttrycks-

former? 
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel kommer jag att presentera vad begreppet estetik kan innebära ur 

ett pedagogiskt perspektiv. Därefter tar jag upp läroplanen och utifrån läropla-

nen gör jag en översikt av de olika estetiska uttrycksformerna. Jag avslutar 

detta kapitel med att beskriva estetiska uttrycksformer och vad det finns för 

alternativ till lärande genom verbala uttryck. 

2.1 Estetikbegreppet  

Inom den pedagogiska verksamheten i förskolan arbetar man praktiskt med 

estetiska lärprocesser som kan vara bild, musik och dans. Man har under lång 

tid tillbaka använt sig av praktiska aktiviteter när man arbetar med estetik, ef-

tersom det är där man kan dra nytta av de olika ämnena och lära sig nya saker 

(Paulsen, 1996). 

Burman (2015) hävdar att estetiska lärprocesser kan ses och användas på flera 

olika sätt, men för att avgränsa begreppet så handlar det om ett lärande som 

sker när en individ skapar någonting eller när man tar del av ett konstverk i ett 

pedagogiskt sammanhang. Författaren menar att estetiska lärprocesser sker 

hela tiden, inte bara i förskolan och skolan utan även i andra situationer. Det 

är dock inte alltid man tänker på det, då det är oreflekterade lärprocesser. 

Det pågår undervisning om estetiska lärprocesser till blivande lärare så de ska 

bli medvetna om att det kan användas i skolans undervisning. För traditionellt 

ser man estetiska som till exempel bild, musik och teater, författaren menar att 

man även ska se hur det estetiska förekommer också i skolans ämnen som till 

exempel matematik och svenska (Burman, 2015).    

2.2 Läroplanen: Estetiska uttrycksformer   

I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn:  

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 

upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som 

lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (Skolverket, 

2016 s.10). 

Läroplanen Lpfö 18 är reviderad och från och med 1 juli 2019 träder den i 

kraft. I den reviderade läroplanen framkommer också vikten av estetiska ut-

trycksformer i förskolan:  

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och 

kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, 
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form, drama, rörelse, sång, musik och dans (Skolverket, 2018 

s.9). 

I den reviderade läroplanen används ordet utbildning och i tidigare läroplan 

har man inte använt sig av begreppet utbildning inom förskolan. I den revide-

rade läroplanen har författarna lagt till att inom arbetet kring estetiska uttrycks-

former ska barnen även få använda och uttrycka sig genom digitala föremål i 

förskolan (Skolverket, 2018).   

2.3 Estetiska uttrycksformer  

Här kommer jag att beskriva de olika estetiska uttrycksformerna: lek, bild, mu-

sik, dans och rörelse och drama, utifrån relevant litteratur och webbaserade 

källor från Skolverket och nationalencyklopedi som behandlar dessa uttrycks-

former. 

2.3.1 Lek 

Uddén (2004) skriver att vuxna anser att barnen leker när de använder sig av 

ett föremål och testar olika saker, samtidigt som barnen pratar eller låter på 

olika sätt. Man använder också ordet lek när barnen iscensätter olika scenarion 

där barnen har inspirerats av någonting. Barnen kan ha varit med sina föräldrar 

och handlat och blir inspirerade vilket leder till att barnen vill leka med det.  

Uddén (2004) beskriver lekens innebörd som när barnen fantiserar och skapar 

något nytt genom att de använder sin fantasi, i samband med fysik och mental 

flexibilitet. Författaren skriver att ordet lek har länge haft en nedlåtande klang, 

som när vi pratar om ”har ni bara lekt idag”, samtidigt som det finns mycket 

forskning på att leken är viktig för att barnens utveckling. Skolverket (2018) 

beskriver leken som grunden till barnens utveckling och lärande, att genom 

leken kan barnen imitera, fantisera och hantera olika situationer. Leken stimu-

lerar också barnens motorik, utvecklar barnens förmåga att kunna samarbeta 

och hantera problem som uppstår. Jagtøien Langlo, Hansen & Annerstedt 

(2002) skriver att leken ställer krav på att pedagogerna har förståelse av att veta 

när barn deltar i en lek, och att även ha förståelse när barnen inte deltar aktivt. 

För att leka innebär det att barnen ska vara engagerade och visa hängivenhet. 

Det är pedagogernas uppgift att uppmana barnen till en känsla och att vilja 

delta i lek tillsammans med varandra.  

2.3.2 Bild 

Van Lint (2018) skriver att bild är ett samlingsbegrepp på en teckning, eller 

färg på ett papper eller ett collage med mycket olika material. Bildskapande är 

en konstform som barn redan i tidig ålder kan använda sig av, där barnen lär 
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sig att utveckla sin kreativitet samt kunna uttrycka sina känslor. Även Wenner-

ström Sköld & Smeds Bröderman (2009) skriver att genom bilden kan man ge 

barnen möjlighet att kunna uttrycka sig, samt att kommunicera med andra. Bar-

nes (1994) skriver att genom att använda sig av bildskapande kan barn lära sig 

hur man kan bearbeta och påverka sina idéer i fantasin. När barnen använder 

sig av sin fantasi vid skapande av bild kan lärare också uppmuntra till att an-

vända sig av nya saker, exempelvis nytt material. Författaren beskriver bild 

som ett ämne där barnen får uttrycka sina känslor men bildarbetet kan innehålla 

så mycket mer lärande för barnen såsom att lösa problem, att kunna ta beslut 

och att kunna urskilja saker och ting (Barnes, 1994).  

2.3.3 Musik 

Wennerström Sköld & Smeds Bröderman (2009) tar upp att redan när barnen 

är små bör de möta musik för att bli medvetna om uppbyggnaden och vilken 

kvalité musiken har för att kunna njuta mer av den. Genom att barnen lyssnar 

på musik kan det leda till samtal om musiken, samt att det utvecklar barnens 

intresse för att sjunga olika sånger. Uddén (2004) skriver att genom musiken 

kan samband skapas mellan två eller flera personer, som leder till att gemen-

skapen blir mer meningsfull. I förskolan är det vanligt att barn har olika kul-

turer och genom att lyssna på musik kan man känna en gemenskap med 

varandra. Skolverket (2015) skriver att musiken kan påverka individerna både 

kroppsligt och känslomässigt. När vi lyssnar på olika slags musik kan vi både 

uppleva och känna olika saker, till exempel att till viss musik slappnar man av. 

Uddén (2004) tar också upp att barn kan behöva ha någon som de kan imitera, 

kroppsligt och röstmässigt. Musiken är enligt Uddén (2004) ett stöd till barnens 

utveckling av språket och även för barn som har ett annat modersmål. Skolver-

ket (2015) tar också upp att musiken har en betydelse för barnens utveckling 

av språket. I förskolan när pedagogerna sjunger olika sånger med olika texter 

tillsammans kan barn träna på att rimma och utveckla förståelsen av hur 

meningsindelningar kan se ut.   

2.3.4 Dans och rörelse  

Nationalencyklopedi (2012) beskriver dans som rörelse till melodi, att rörel-

serna påverkas av vilken tid och vilket rum man är i när det utförs. Van Lint 

(2018) beskriver dansen att en individ gör rörelser med kroppen, inom dans 

handlar det inte om prestation, utan att individen ska använda sig av estetiska 

uttryckssätt. Det handlar om att dansen är en uttrycksform samtidigt som krop-

pen är ett instrument. I en artikel i skolverkets läroplanstext skriven av Anna 

Lindqvist (2018) beskrivs dansen som ett sätt att kunna uttrycka sina idéer och 

känslor som man har i kroppen. I förskolan när pedagogerna arbetar med dans 

kan det innebära att barnen får testa på att röra sig i olika tempon, som snabbt 
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eller långsamt eller olika rörelser som mjuka eller hårda. Wennerström Sköld 

& Smeds Bröderman (2009) skriver om att tittar man på barnen så förstår man 

vilken stor betydelse rörelse har för dem, samt att barnen är alltid är aktiva och 

utvecklas genom rörelse. Wennerström Sköld & Smeds Bröderman (2009) me-

nar att kreativiteten ökar för både barn och vuxna när man rör på sig och är 

kreativ med sina händer. Förståelsen ökar och det är lättare att både uppfatta 

och lära sig saker. 

2.3.5 Drama 

Nationalencyklopedi (2012) beskriver drama som antingen en text eller som 

olika händelser på en scen. Det kan bland annat handla om människors möten, 

där man beskriver deras relation som t.ex. vänskap, kärlek eller en konflikt. 

Van Lint (2018) skriver att drama handlar om att man är en rollfigur som agerar 

och reagerar på varandra. När man använder sig av drama kan barn/elever visa 

vad de känner, som de inte vågar uttrycka sig om i vanliga fall. Holmgren Lind 

(2012) tar upp att formen i dramat är gestaltningen som kan vara till exempel 

en känsla, ett ord eller en berättelse om relationer. Det kan vara en berättelse 

som handlar om att det är ett barn som bara vill vara med en kompis, samtidigt 

som inga andra får vara med. Tillsammans med varandra och dramapedagogen 

försöker man komma fram till en lösning, efter en upplevelse av dramat kan 

det leda till mycket lärorika och intressanta samtal mellan barn och pedagog. 

2.4 Estetiska uttrycksformer och lärande  

Paulsen (1996) skriver att när barnen upplever estetiska uttryck som bild, mu-

sik eller drama påverkas sinnena, känslorna och fantasin och deras impulser 

ökar. Estetiska uttrycksformer ger en kunskap som man inte kan få genom 

några andra slags lärosätt. Estetiska kunskaper uppstår när man arbetar prak-

tiskt med till exempel olika material och tekniker. Skolverket (2015) tar upp 

att arbetet kring estetiska lärprocesser främjar kunskapsutvecklingen eftersom 

barnen får arbeta med bland annat sina känslor, tidigare kunskaper samt deras 

erfarenheter och knyta an till dem. Inom estetiska uttrycksformer kommer 

också andra begrepp in i undervisningen enligt läroplanen såsom delaktighet 

och gemenskap. Man arbetar även med rätten att vara en deltagare i en diskuss-

ion samt respektera andras åsikter. Barnen får också utveckla sina erfarenheter 

på att vara kreativa, Vygotskij (1995) skriver att kreativitet är när en individ 

vid en aktivitet skapar något nytt, skapandet kan vara en uppbyggnad av för-

nuftet eller av en känsla, en byggnad som gör att man lär känna individens inre. 

Kreativa aktiviteter byggs på individens fantasi som är grunden till alla krea-

tiva aktiviteter oavsett i vilket område man utför det.   
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2.4.1 Självinsikt  

Paulsen (1996) skriver att barns självinsikt kan utvecklas vid arbete med bild, 

till exempel att man arbetar med att se på olika konstnärliga uttryck som hand-

lar om drömmar och förväntningar. Barnen börjar reflektera med sina egna 

kunskaper och erfarenheter, om vad deras egna drömmar och förväntningar är 

och får därmed större insikt om sig själv. Van Lint (2018) hävdar att arbetet 

kring estetiska uttrycksformer utvecklar barnens självkänsla på ett annorlunda 

sätt, till exempel att ett barn som i vanliga fall upplever det jobbigt att prata i 

en samling då faktiskt vågar att dansa eller sjunga framför en grupp. 

2.4.2 Språk och kommunikation 

Genom att använda sig av estetiska uttrycksformer tillsammans med barn kan 

det också möjliggöra kommunikationen mellan barn som ännu inte har det ver-

bala språket, där har musik som exempel visat sig vara mycket framgångsrikt. 

Musiken hjälper ofta till att motivationen ökar och att man vill lära sig mer 

saker, såsom språk och kommunikationen (Skolverket, 2015).  

2.4.3 Motorik  

Jagtøien Langlo Hansen & Annerstedt (2002) hävdar att vissa grundformer av 

rörelse som att rulla, krypa och gå är medfödda och aktiveras utefter barnets 

utveckling. Under barnens uppväxt utvecklas deras motoriska lärande när de 

mognar eller när barnen utvecklar sin erfarenhet vid olika situationer, som att 

hålla i en penna och måla eller att gå en balansbana.  
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Under den här rubriker tar jag upp tidigare forskning kring ämnet estetik inom 

pedagogik i förskolan och skolan. Jag kommer att ta upp fyra artiklar. Den 

första heter: ”Från görande till lärande och förståelse - en studie av lärares lä-

rande inom estetik” och är skriven av Apslund Carlsson, Pramling & Pramling 

Samuelsson (2008). Den andra heter: ”Att lära och undervisa i musik- mot nya 

didaktiska utmaningar” skriven av Wallerstedt & Pramling (2010). Den tredje 

heter: ”Young children’s exprience of asethetics in preschool” och är skriven 

av Pramling Samuelsson, Sheridan & Hansen (2013). Den fjärde heter: 

”Hand/heart/head- Asethetic practice pedagogy for deep sustainability le-

arning” skriven av Ivanaj, V. & Poldener, K & Shrivastava, P (2014).  

3.1 Lärares syn på arbetet med estetiska uttrycksformer  

I Asplund Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson (2008) artikel är syfte 

med projektet är att beskriva och diskutera lärarnas olika sätt att se och tänka 

kring barns lärande av estetik som en del i förskolan från början till slutet. 

Författarna betonar att i början av projektet fanns det en osäkerhet hos peda-

gogerna och de upplevde estetiska ämnen som ”flummigt”. Under projektets 

gång fick lärarna framförallt ökad syn på själva lärandet vid arbetet, istället för 

att fokusera på görandet. Asplund Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson 

(2008) skriver i resultatet att lärarna har fått ökade kunskaper om vad estetik 

innehåller, samt en ökad kännedom och förståelse om att tala om sig själv som 

lärare, hur barn lär sig inom till exempel musik och dans. Lärarna vet numera 

vart de ska rikta barnens uppmärksamhet mot, de har även kommit fram till att 

de måste låta barnen ha ett större utrymme för eget funderande och utförande 

i arbetet med estetik. De tar upp ett exempel där en lärare uppger en svårighet 

med att planera aktiviteterna utifrån att man alltid vet hur det blir eller vad man 

tänkt sig. I forskningsprojektet är barnen däremot delaktiga i aktiviteterna så 

man vet aldrig hur det kommer bli, men det är detta som är spännande och 

skapar barnens lärande menar pedagogerna (Asplund Carlsson, Pramling & 

Pramling Samuelsson, 2008).  

I sin artikel skriver Wallerstedt & Pramling (2010) att när de pratade med lärare 

som undervisar musik i skolan, upplever de att det svåra är att få alla barn 

delaktiga och att barnen ska känna sig trygga och att våga. Enligt artikelförfat-

tarna skulle man kunna få det svaret av vilken lärare som helst som undervisar 

i något ämne, för att det alltid är viktigt och en utmaning att alla barn ska känna 

sig delaktiga och trygga. Artikelförfattarna betonar i sitt resultat att musikalitet 

är ingenting som vissa födds med eller inte, utan musik utvecklar man sina 

kunskaper om i relation till sin omgivning. I förskolan är det därför viktigt att 
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man arbetar med musik för att ge barnen möjlighet att både tolka uttryck men 

även att kunna uttrycka sina känslor själv. Wallerstedt & Pramling (2010) skri-

ver om perspektiven fenomenografi, utvecklingspedagogik och variationsteori 

och begreppet lärandets objekt för att uppfånga vad lärandet innehåller. 

3.2 Barns utveckling genom estetiska uttrycksformer  

Pramling Samuelsson, Sheridan & Hansen (2013) påstår i sin artikel att este-

tiska aktiviteter länge har tillhört den pedagogiska verksamhet som finns på 

förskolan. Artikelförfattarna skriver att sitt syfte med studien är att undersöka 

barns kunskaper kring estetiska uttrycksformer. Genom estetiska aktiviteter får 

barnen använda sig av alla sina sinnen, sina rörelser med kroppen, samt att 

barnen utvecklar sin kreativitet, att kunna kommunicera och ett sätt att lära sig 

nya saker. Trots att förskolan har arbetat med estetiska aktiviteter länge och 

det finns med i läroplanen, är kunskaperna om barnens erfarenheter om este-

tiska aktiviteter väldigt liten, speciellt om de yngsta barnens erfarenheter. Ar-

tikelförfattarna skriver i sin studie att det var förskolor som hade låg eller hög 

kvalitet när det handlar om estetiska aktiviteter. Oavsett vilken kvalité det var 

på förskolan hade de flesta material tillgängligt så barnen kunde måla eller 

lyssna på musik när de ville. Det som skiljer när förskolornas kvalité är hög är 

att pedagogerna samspelar och kommunicerar tillsammans med barnen och hur 

pedagogerna utmanar och påverkar barnen i aktiviteterna. Pramling Samuels-

son, Sheridan & Hansen (2013) skriver i sitt resultat att genom denna studie 

fick de bland annat fram att det finns en stor variation på de olika estetiska 

aktiviteterna som barnen kan välja på i förskolorna. De fick också fram att 

estetiken i förskolan fortfarande är en viktig del för barnens lärande och om 

förskolan har låg eller hög kvalité har inte det så stor betydelse, utan att det 

viktigaste är att man arbetar med estetiska aktiviteter.     

Ivanaj, Poldener & Shrivastava (2014) skriver i sin artikel om hur estetiska 

aktiviteter i förskolan kan hjälpa till att öka kunskaper till hållbarhetsämnen, 

genom konst kan man förmedla känslor och kan hjälpa till med få koppling 

mellan individer och naturen. Artikelförfattarna betonar att genom estetiska 

lärprocesser har barnen lättare att kunna kommunicera med sin omgivning. Det 

är också en skillnad från att utvecklas från bara inmatning av information och 

kunskaper. Genom estetiska lärprocesser kan barnen utveckla sina kunskaper 

genom att nå sina känslor och sinnen. Det kan leda till att det skapas ett band 

mellan kunskaperna och lärandet. Ivanaj, Poldener & Shrivastava (2014) be-

skriver 3H-modellen som träningspedagogik inom estetiska aktiviteter, 3H-

modellen består av tre områden hand, hjärta och huvud. Det innebär att man 

vill framkalla en personlig och djupare förståelse för en handling. Vid en akti-

vitet använder sig barnet av sina händer (kroppen) för att plocka upp t.ex. en 

pensel eller att måla. Genom sina händer (och kropp) kan barnen föreställa sig 
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och materialisera vad hållbarhet är och vad det innebär för dem. När barnen är 

i en trygg och stöttande miljö tillsammans med andra barn och pedagoger som 

uppmuntras av varandra, kan deras känslor komma igång (hjärta). När käns-

lorna kommer så får hjärnan (huvudet) en bredare förståelse av hållbarhetens 

betydelse.  

Både Asplund Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson (2008) och Pram-

ling Samuelsson, Sheridan & Hansen (2013) behandlar i sina studier att delta-

garna har varierande kunskaper kring ämnet, vissa har hög eller låg kvalité på 

arbetet och vissa upplever estetisk som flummigt och luddigt. Wallerstedt & 

Pramling (2010) tar också upp att deltagarna kan uppleva en svårighet kring 

att arbeta med estetiska uttrycksformer för det är en utmaning att man ska få 

alla barn att känna sig trygga och delaktiga vid en aktivitet.  

Ivanaj, Poldener & Shrivastava (2014) och Pramling Samuelsson, Sheridan & 

Hansen (2013) betonar barnens utveckling när man använder sig av estetiska 

uttrycksformer och att barnen får använda sig av alla sinnen såsom se, höra och 

känna.  Wallerstedt & Pramling (2010) belyser också vikten av att arbeta med 

estetiska uttrycksformer och att det är viktigt att låta barnen få möjlighet att 

uttrycka sig i olika sammanhang.  
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4 TEORI 

I det här kapitlet kommer jag börja med att beskriva fenomenografi, sedan 

kommer jag att beskriva variationsteorin samt ta upp centrala begrepp inom 

teorin.   

4.1 Fenomenografi  

Ahlberg (2004) beskriver att fenomenografi innebär läran om beskrivningar av 

olika fenomen. Fenomengrafi grundades av Ference Marton under 1970 talet 

av Pedagogiska institutionen på Göteborgs universitet.  

Inom fenomenografi handlar det om vilket perspektiv individen intar för att 

beskriva fenomen, samt utifrån det perspektivet kommer det påverka hur indi-

viden kommer att agera i relation till olika fenomen (Ahlberg, 2004). Marton 

& Pong (2005) hävdar i sin artikel att enligt den traditionella forskningen om 

fenomenografi är det ett sätt att undersöka hur olika fenomen i världen upp-

fattas av olika individer. Fenomen kan uppfattas olika och inom fenomengrafi 

vill man avtäcka och beskriva olikheterna, speciellt inom ett pedagogiskt sam-

manhang. Ahlberg (2004) beskriver också att fenomenografi ska användas för 

att beskriva och synliggöra olika fenomen. Ett grundläggande begrepp inom 

fenomenografisk forskning har under tidens gång beskrivits olika som till ex-

empel ”ett sätt att se”, ”ett sätt att förstå” och ett sätt att uppleva” (Marton & 

Pong, 2005). 

4.2 Variationsteori  

Ahlberg (2014) beskriver att utifrån fenomengrafi har variationsteorin utveck-

lats, som handlar om lärandet. Variationsteorin utgår ifrån att allt lärande be-

höver variation på olika sätt, det handlar inte om att man ska hitta det bästa 

sättet man kan undervisa utan vilken variation som behövs vid lärandets objekt 

för att individerna ska komma i kontakt med kritiska aspekter för att öka för-

ståelsen av omvärlden och lärandet. Lo (2012) belyser att vid arbetet med va-

riationsteorin så påminns individerna att lärandet alltid ska ha en riktning mot 

ett objekt, för att diskutera om lärande och utveckling ska man komma fram 

till ett lärandeobjekt. Inom variationsteorin finns två aspekter vid lärandet och 

det är, vad och hur. Aspekten vad innebär det innehåll som ska läras eller det 

objekten att lära, det finns också ett indirekt objekt som refererar till lärandets 

kvalitet. Aspekten hur används i samband med avseende till vad barnen ska 

utveckla för kunskaper. I variationsteorin ligger de här aspekterna nära 

varandra och för att planera en aktivitet till barnen som kan bidra till att ut-

veckla sina kunskaper, så behövs båda aspekterna.  Lo (2012) hävdar att för att 
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kunna lära sig något nytt handlar det om att förändra sitt tidigare sätt att upp-

fatta, att utveckla och kunna få en bredare syn på att se saker eller använda en 

annan kunskap att uppfatta saker på. Aspekten vad är det direkta lärande och 

aspekten hur är det indirekta lärandet, som handlar om förmågan att läran som 

ska utvecklas.  

4.3 Centrala begrepp 

Nedanför tar jag upp och beskriver centrala begrepp inom variationsteorin.  

4.3.1 Lärandeobjekt  

Lo (2012) beskriver i sin avhandling att ett lärandeobjekt visar individerna vad 

som är det centrala att fokusera på i en lärprocess. Det innebär att förskollära-

ren måste planera aktiviteten innan för att ha ett tydligt lärandeobjekt i under-

visningen, detta för att barnen ska kunna lära sig. Lärandeobjektet innebär 

alltså vad som ska läras. Ett lärandeobjekt har två olika aspekter, den första 

aspekten är specifik och tillhör kunskapen. Den andra aspekten är allmän och 

innebär vilka kunskaper ett lärandeobjekt kan bidra till.   

4.3.2 Kritiska aspekter  

I sin avhandling skriver Lo (2012) att kritiska aspekter är vad individerna be-

höver få syn på samt vad de ska upptäcka för att kunna lära sig och det är ett 

lärandeobjekt. Kritiska aspekter handlar inte om att organisera undervisningen 

utan om lärandets innehåll, vad är de individerna ska lära sig, alltså vad läran-

deobjektet är och vad det är som individerna behöver få syn på, för att kunna 

lära sig. Vad de kritiska aspekterna är beror på vad man som individ behöver 

se för att kunna urskilja och det kan vara olika beroende på individer.  

4.3.3 Variationsmönster  

Lo (2002) skriver att inom variationsmönster finns det fyra olika dimensioner 

och det är kontrast, generalisering, separation och fusion. Kontrast handlar om 

att se skillnad på det man vill att en individ ska se, man skapar skillnader på 

det man vill att individen ska se och så håller man andra saker lika. Generali-

sering innebär att se en likhet, den fokuserade aspekten är likadan medan de 

andra aspekterna varierar, för att det ska bli tydligare för individen att se lik-

heten. Separation handlar om att en individ ska kunna urskilja drag (lila) och 

en aspekt (färg). Fusion innebär när en individ kan vara medveten om flera 

olika kritiska aspekter och deras förhållande till varandra.  De fyra dimension-

erna ger barnen möjlighet att kunna urskilja aspekter som behövs för att kunna 

utveckla en särskild kunskap.   
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5 METOD 

I detta kapitel tar jag upp mitt metodval. Jag kommer att använda mig av se-

mistruktuerad intervju och har utifrån mitt syfte och problemformulering kom-

mit fram till att det är en lämplig metod för mig att använda. Jag kommer också 

att ta upp hur jag har gått tillväga och vilka etiska överväganden jag har tagit 

hänsyn till.  

5.1 Metodval 

Mitt syfte med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares be-

skrivningar av sitt arbete med estetiska uttrycksformer i förskolan. Jag har där-

för valt att använda mig av semistruktuerad intervju för att få fram så utveck-

lade och tydliga svar som möjligt. Christoffersen & Johannessen (2015) skri-

ver att intervju är lämplig att använda sig av när man som forskare vill ge in-

formanterna större utrymme att ge mer utförliga svar. I en semistruktuerad in-

tervju är det informanten som får formulera sina egna svar och man använder 

sig i stort sett av öppna frågor.   

Back & Berterö (2015) skriver att intervjuer som är semistrukturerade följer 

en intervjuguide vid intervjutillfällena. I intervjuguiden formuleras frågorna 

som kommer användas vid intervjun. Det ska vara tillräckligt många frågor så 

att frågeställningen får tydliga svar. Det är viktigt att informanten är medveten 

om att intervjun ska utgå ifrån informantens egna erfarenheter eller upplevel-

ser, att det inte finns något som är rätt eller fel.  

5.2 Urval  

Jag började med att skriva ett mail till förskolechefer och informera om att jag 

skulle skriva mitt examensarbete om estetiska uttrycksformer. I mailet frågade 

jag om det fanns förskollärare som hade erfarenheter och kunskaper kring este-

tiska uttrycksformer som skulle vilja delta i en intervju. Jag valde att söka för-

skollärare med kunskaper kring ämnet för att få fram så mycket och varierande 

resultat som möjligt.  

I min undersökning ville jag se en variation i förskollärarnas kunskaper och 

erfarenheter kring estetiska uttrycksformer. Jag valde därför att kontakta andra 

förskolechefer som hade ansvaret över förskolor med estetisk inriktning. Inom 

rimligt avstånd hade ingen förskola en estetisk inriktning, så när jag tog kontakt 

med förskolechefen så informerade jag också om att intervjun skulle behöva 

vara över skype. När förskollärarna sen tog kontakt med mig, frågade jag om 

de kände sig bekväma med att genomföra intervjun på det sättet. Jag anser att 
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det är viktigt att förskollärarna känner sig bekväma med platsen och tillväga-

gångssättet när man ska genomföra en intervju.  

Jag har intervjuat fem förskollärare på fem olika förskolor inom flera kommu-

ner. Förskollärare 1 är 42 år och har varit verksam inom verksamheten i 20 år 

och arbetar just nu på en avdelning med barn i åldrarna 1–5 år. Förskollärare 2 

är närvarande på en avdelning med barn i åldrarna 3–4 år och är 41 år gammal 

och arbetat 18 år i förskolan. Förskollärare 3 är 49 år och jobbade först som 

barnskötare i tre år och har nu jobbat 17 år som utbildad förskollärare, för när-

varande på en avdelning med barn i åldrarna 1–5 år. Förskollärare 4 är närva-

rande på en avdelning med barn i åldrarna 1–5 år och är själv 39 år gammal 

och har arbetat i förskolan i 5 år. Förskollärare 5 är 52 år gammal och har 

arbetat inom förskolan i 30 år och är närvarande på en avdelning med barn i 

åldrarna 1–5 år.  

I resultatet kommer jag att använda mig av Förskollärare 1 och Förskollärare 

2 och så vidare.   

5.3 Genomförande  

Jag intervjuade fem förskollärare som genomfördes på ca två veckor, jag valde 

att genomföra några fysiskt och några över skype på grund av avståndet. För 

att informanterna skulle känna sig trygga och bekväma valde jag att genomföra 

de flesta intervjuerna på förskolorna. Jag tog kontakt med min handledare och 

frågade om det var möjligt att genomföra intervjuer över skype. Eftersom jag 

ville få en variation på förskollärarnas kunskaper och erfarenheter ansåg jag att 

det var viktigt att kunna intervjua förskollärare som hade den inriktningen på 

förskolan också. Jag kommer att i min metoddiskussion att diskutera vidare 

med för- och nackdelar med de olika intervjukanalerna. Jag valde att använda 

mig av ljudinspelning vid intervjuerna, eftersom Christoffersen & Johannessen 

(2015) tar upp att ljudinspelningar är ett vanligt hjälpmedel man använder un-

der intervjuer, eftersom att det är omöjligt att komma ihåg allt som informanten 

berättar. Jag valde också att skicka ut min intervjuguide (se bilaga 2) till infor-

manterna innan intervjun så de visste vad intervjun skulle handla om. Innan 

jag genomförde intervjuerna informerade jag informanterna om mitt syfte med 

studien och frågade igen om deras samtycke, alla gav sitt muntliga samtycke. 

Jag frågade också informanterna om de kände sig bekväma med ljudinspelning 

innan jag började spela in.  
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5.4 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp forskarens fyra huvudkrav som är informat-

ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Hu-

vudkraven handlar om forskningsetiska principer som syftar till att skydda in-

dividerna. Jag tog först kontakt med förskolecheferna och informerade om att 

jag skulle skriva mitt examensarbete om estetiska uttrycksformer i förskolan. 

Jag frågade om förskolechefen kunde ta kontakt med sina förskollärare och 

fråga om de ville medverka i en intervju. Förskollärarna tog kontakt med mig 

genom mail, jag mailade tillbaka och informerade om informationskravet och 

samtyckeskravet (se bilaga 1). Vetenskapsrådet (2002) skriver att informat-

ionskravet innebär att forskaren ska meddela de som ska delta i undersök-

ningen vad syftet är med studien. Samtyckekravet innebär att det är helt frivil-

ligt att delta och man kan när som helst välja att avbryta. I början av intervju-

tillfällena tog jag först upp samtyckekravet, att man får när som helst avbryta 

intervjun och att jag kommer då inte använda mig av det materialet jag fick. 

Förskollärarna fick också skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 3).  Jag 

informerade också om konfidentialitetskravet som innebär att informanterna 

ska vara anonyma och att jag ska hantera uppgifterna konfidentiellt. Jag tog 

också upp nyttjandekravet innan jag började med intervjun, nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter jag fått in enbart får användas till mitt forskningsända-

mål. Jag informerade om att jag endast ska använda uppgifterna till min studie 

och inte nyttjas för annat bruk eller av andra och att när mitt arbete är godkänt 

kommer jag att ta bort uppgifterna och all data.   

5.5 Validitet och reliabilitet  

Kvale & Brinkmann (2009) betonar att reliabilitet handlar om forskningsresul-

tatens tillförlitlighet, som handlar om samma resultat kan framkomma vid 

andra tillfällen eller med en annan person. Det handlar också om hur informan-

ten kan ändra sina svar beroende på vem det är som intervjuar och hur frågorna 

ställs. Författaren belyser att validitet innebär i vilken utsträckning man under-

söker det som påstås att man ska undersöka från hela början. Jag valde att an-

vända intervju som metod, för att få fram så mycket material som möjligt valde 

jag att intervjua förskollärare som arbetar aktivt med estetiska uttrycksformer. 

Jag valde att spela in mina intervjuer för att inte missa viktig information. 

Kvale & Brinkmann (2009) betonar att använder forskaren bara av anteck-

ningar är det lätt att forskaren omtolkar eller missar en del vad informanten tar 

upp. I mina intervjusvar är det viktigt att jag är medveten om att informanternas 

beskrivningar inte har en garanti eller att resultatet går att generalisera. Det är 

därför viktigt att jag som forskare se intervjusvaren som speglingar av deras 

erfarenheter och uppfattningar.    
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5.6 Bearbetning av data 

Vid bearbetning av data använde jag mig av transkribering. Jag valde att på-

börja transkriberingen innan alla intervjuer var genomförda. Detta för att kunna 

se om jag fått in tillräckligt mycket data, eller om jag behövde genomföra flera 

intervjuer.  

Jag använde mig av kodning när jag bearbetade mitt datamaterial. Jag började 

med att läsa mitt material flera gånger för att få en helhetssyn på materialet. 

Utifrån materialet skapade jag olika koder för de svaren som besvarade mitt 

syfte och frågeställning. Jag använde mig också av citat ifrån pedagogerna för 

att öka och styrka förståelsen till intervjuernas resultat.  
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6 RESULTAT 

I detta kapitel beskriver jag resultatet som jag fick under mina intervjuer med 

förskollärarna.  

6.1  Informanternas arbete kring de estetiska uttrycks-

formerna 

Arbetet med estetiska uttrycksformer kan se olika ut beroende på vilken för-

skola det är. Nedanför beskriver jag hur arbetet med estetiska uttrycksformer 

kan se ut utifrån vad mina informanter har beskrivit.  

6.1.1 En del i verksamheten  

I intervjusvaren framkom det att förskollärarna anser att estetiska uttrycksfor-

mer är ett stort begrepp som innehåller många delar och är en del av verksam-

heten i förskolan hela tiden. Leken är en del av estetiska uttrycksformer som 

är en stor del av verksamheten som finns med varje dag. Det kan vara både att 

barnen leker tillsammans eller att även pedagogerna är delaktiga i leken. En 

del förskollärare tog upp att man arbetar med att allt ska vara tillgängligt för 

barnen till exempel i målarrummet. Förskollärarna har tagit bort dörrar så alla 

skåp är öppnade så barnen kan välja utifrån vad de själva ville göra/skapa. Det 

kan också förekomma spontant och utifrån barnens vilja som estetiska ut-

trycksformer används i förskolan och det kan vara att några barn kommer och 

säger att de vill dansa till musik. Förskollärare 2 säger:  

Vi som jobbar med Reggio Emilia jobbar med det dagligen, vi 

vill att allt ska vara tillgängligt. Vi har inte en målardag, utan här 

finns allt material tillgängligt. 

6.1.2 En enskild aktivitet  

Förskollärarna menar att ett sätt att arbeta med estetiska uttrycksformer är att 

ha det som en enskild aktivitet. Genom att arbeta med ett mål med utifrån este-

tiska uttrycksformer, till exempel att barnen ska lära sig att uttrycka sina käns-

lor genom bildskapande. Förskollärare 4 tog upp att de arbetade med en saga, 

det började med att pedagogerna hade läst den för barnen. Barnen hade visat 

stort intresse och pedagogerna valde att arbeta vidare med det. Pedagogerna 

arbetade vidare med att barnen fick spela upp sagan för varandra.  
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Vid planerade aktiviteter med estetiska uttrycksformer kan det vara baserat och 

anpassat efter barnens intresse och behov. Det kan också vara så att förskollä-

rarna planerar huvuddragen och sen att man följer barnen och ser vart man 

hamnar i arbetet. Eftersom estetiska uttrycksformer innehåller många olika de-

lar tog förskollärare 1 upp att man kan välja att arbeta med ett visst område 

under en viss period. Det kan vara att de har en estetik vecka en gång per år, 

då har förskolan en uppvisning för vårdnadshavarna och då är det till exempel 

mycket sång, musik och rörelse som de arbetar med. 

Ett annat sätt att arbeta med estetiska uttrycksformer är att man använder dem 

vid teman eller projekt för att kunna uppnå målet med arbetet menade förskol-

lärarna. 

6.1.3 Miljöer/ateljé  

Förskollärarna anser att det är viktigt hur en ateljé är strukturerad och planerad 

eftersom det är viktigt att den ska locka in barnen och göra dem nyfikna. Ge-

nom att använda sig av ett smörgåsbord som innebär att man dukar upp materi-

alet på ett inspirerande sätt med till exempel speglar och färger som lockar 

barnen till att vilja delta. Som förskollärare är det lätt att vilja ha det strukture-

rat och ordning när man genomför en aktivitet tillsammans med barnen. Däre-

mot vid arbetet med estetiska uttrycksformer är det viktigt att låta det vara stö-

kigt, rörigt eller till och med kaos ibland. Det viktigaste är att låta barnen upp-

täcka, utforska, experimentera och uttrycka sig genom de olika uttryckssätten.  

Förskollärarna belyser att de anser att det är viktigt att materialet ska vara till-

gängligt och ska locka barnen till att vilja skapa och utforska. Förskollärare 1 

berättade att de hade till exempel en cd-spelare i miljön på förskolan för att 

barnen själva skulle kunna välja när de ville lyssna på musik och dansa.  

6.1.4 Miljömedvetenhet 

Resultatet visar att estetiska uttrycksformer handlar bland annat om att skapa 

olika saker och vid skapande behövs material. Något som framhålls är att för-

skollärarna tänker på miljön och tar därför med material hemifrån som till ex-

empel toarullar, äggkartonger och bubbelplast. Förskollärare 1 säger:  

Det ökar kreativiteten och fantasi och att det inte är färdigt utan att 

barnen själva får tänka och jobba vad de ska skapa. 
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6.1.5 Kompetensbredd  

Förskollärarna menar att inom estetik finns det olika uttrycksformer som lek, 

bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Det framkommer av förskollä-

rarna att de har speciella uttrycksformer som de har mer kompetens kring. För-

skollärare 4 säger:  

Använda varandras kompetenser. Är jag bra på att skapa i bild och 

form så kan jag pyssla med det, är det någon som är bra på musik så 

kan den pyssla med det.   

6.2 Informanternas mål kring arbetet med estetiska ut-

trycksformer  

6.2.1 Läroplanen  

Läroplanen nämns i intervjusvaren ifrån förskollärarna som menar att ett av 

deras mål med arbetet kring estetiska uttrycksformer är att förskollärarna ska 

arbeta med det i verksamheten.  

6.2.2 Utveckla sin självbild 

Förskollärarna anser att genom arbetet med estetiska uttrycksformer hjälper 

det barnen att utveckla både tillit och självförtroende för sig själv. Att barnen 

blir medvetna om sin förmåga att ”jag kan och det är roligt”, detta är också 

grunden till allt lärande i skolan. Förskollärare 2 säger:  

Att det ska bli lustfyllt att måla, att det inte ska upplevas som prestation, 

det ska inte vara att barnen känner att jag inte kan göra det, utan att jag gör 

såhär och det funkar för mig, det är roligt att måla såhär, jaha och du gör 

sådär. Det är väldigt samhällsinriktat på att det ska vara så perfekt och det 

måste bort, speciellt i dem här låga åldrarna.  

För att undvika att barnen ska uppleva prestationsångest förklarar förskollä-

rarna att de arbetar med att inte använda ordet fint. Utan att man istället frågar 

barnet ”vad spännande, vad händer här på teckningen? Vad är det du gjort här 

på teckningen?”, dvs ställa öppna frågor där barnet själv får tänka efter och 

försöka förklara. Det var flera förskollärare som berättade att de inte längre 

använde sig av mallar till exempel när de ska göra en tomte, att förskollärarna 

har gjort en tomte innan som de visar att ”såhär ska vi göra”. Förskollärarna 

menade på att det kan skapa en prestation hos barnen ”jag kan inte göra så”. 
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6.2.3 Möte mellan individer  

Genom att använda sig av estetiska uttrycksformer finns det många olika möj-

ligheter för barnen att kunna uttrycka bland annat sina känslor beskriver förs-

kollärarna. Det är en stor fördel eftersom alla barn är olika och har olika lätt 

för vissa former. Det kan vara ett barn som har svårt för att uttrycka sina käns-

lor genom teater, däremot genom bild känner barnet en trygghet till och kan 

uttrycka sig. Förskollärare 5 säger: 

Att man kan möta alla individer, på något sätt går det alltid att 

fånga alla barn och deras intresse i estetiska uttrycksformer, även 

barn som inte har språket. 

6.2.4 Teoretiska kunskaper   

I arbetet med estetiska uttrycksformer anser förskollärarna att det kan skapa 

lärande för andra ämnen. Exempelvis när barnen får arbeta kreativt kan de lära 

sig matematik. Förskollärare 4 säger:  

Vi i förskolan är nog överlag duktiga på att använda oss av olika ut-

trycksformer, men att de försvinner så fort barnen träder in i skolans 

värld, det blir mycket stelare, så det är synd. 

6.2.5 Göra barnen delaktiga i hela processen  

Vid arbetet kring estetiska uttrycksformer underlättar förskollärarna ofta för 

barnen genom att förbereda allt så det ska bli enklare för barnen. Det är lätt att 

glömma bort att i förberedelserna och avslutandet innehåller också mycket lä-

rande för barnen. Förskollärare 3 säger:  

Det är processen dit som är den viktiga och inte resultatet, hur 

kan man använda barnen på bästa sätt för att få dem delaktiga. 

6.2.6 Möjligheter och hinder med arbetet kring estetiska 

uttrycksformer   

Förskollärarna belyser att en viktig del med arbetet kring estetiska uttrycksfor-

mer är att oavsett om man jobbar med bild, drama eller musik så innebär det 

glädje, lust och man ser lärprocesser och ett behov av att arbeta med olika ut-

trycksformer.  Kraven på förskollärarna har ökat och det innebär bland annat 

mer undervisning i förskolan, vilket förskollärarna inte fått rätt förutsättning 

för. En svårighet som kan förekomma vid arbetet är att barngrupperna i för-

skolan är så stora. Vid vissa aktiviteter inom estetiska uttrycksformer behöver 

man vara en mindre grupp för att pedagogen ska kunna anpassa och kunna 
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möta allas behov. Det kan också vara svårt när pedagogen har en stor barn-

grupp vid arbetet och veta vems intresse pedagogen ska följa vidare till arbetet 

samt så att alla barn får chans att påverka lika mycket. Förskollärare 3 tog upp 

att reflektionstiderna kan vara en svårighet, förskolläraren menar att efter att 

man genomfört en aktivitet hade det varit bra om man kunde gå iväg och re-

flektera. I verksamheten beskriver förskolläraren att det kan vara flera dagar 

kvar tills man har reflektionstid och då är det lätt att man glömt bort en del som 

hände under aktiviteten.  

6.3 Analys  

Genom intervjusvaren har jag fått fram att arbetet kring estetiska uttrycksfor-

mer kan se olika ut beroende på vilken förskola pedagogerna jobbar på. Som 

Ahlberg (2014) tar upp handlar variationsteori inte om att hitta det bästa sättet 

att undervisa på utan att det behövs en variation i lärandet. Det anser pedago-

gerna är positivt med arbetet kring estetiska uttrycksformer att det är ett stort 

område och att det går arbeta på många olika sätt. Pedagogerna menar att när 

arbetet innehåller variation kan man på något sätt alltid nå och möta alla barn, 

eftersom alla barn är olika och har olika lätt för vissa former. Pedagogerna 

förklarade att barnen kan behöva olika tillvägagångsätt för att kunna utveckla 

sina kunskaper. Det kan jag se en likhet med en kritisk aspekt, Lo (2002) be-

skriver att kritiska aspekterna beror på vad man som individ behöver se för att 

kunna urskilja och det kan vara olika beroende på individer.  

En pedagog belyste att det var svårt att ha reflektionstid efter en aktivitet och 

att det inte funkar att gå ifrån barngruppen. Lo (2002) beskriver att inom vari-

ationsteorin är aspekterna vad och hur viktiga när man ska planera en aktivitet. 

Aspekten hur används i samband med avseende till vad barnen ska utveckla 

för kunskaper. Variationsteorin har hjälpt mig att förstå att det är viktigt att 

planera och reflektera över vad en aktivitet har för lärandeobjekt och hur bar-

nen ska kunna lära sig det. Pedagogerna i min studie använde sig av estetiska 

uttrycksformer både som en del i verksamheten och som en enskild aktivitet. 

När pedagogerna använder estetiska uttrycksformer som en enskild aktivitet 

hade pedagogerna ett mål med vad barnen ska lära sig. Pedagogerna förklarade 

att det kan till exempel att barnen ska lära sig att skapa med olika material 

genom bildskapande. Det kan jag se som ett lärandeobjekt inom variations-

teorin, Lo (2002) beskriver att ett lärandeobjekt innebär att pedagogen måste 

planera aktiviteten innan för att ha ett tydligt mål med undervisning, detta för 

att det ska kunna ske ett lärande. Lärandeobjektet innebär alltså vad som ska 

läras. Pedagogerna beskrev att de planerar aktiviteter både i arbetslaget och 

enskilt, där de kommer fram till ett mål vad som ska läras, sen hur aktiviteten 

ska gå till för att barnen ska kunna lära sig målet. Pedagogerna beskrev när de 

diskuterar hur aktiviteten ska genomföras utgick de ifrån barnens behov och 
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deras intresse så det ser olika ut beroende på vilken förskola och barngrupp 

pedagogerna arbetar med. Pedagogerna belyser att arbetet med estetiska ut-

trycksformer kan se ut på olika sätt beroende på vilken barngrupp pedagogerna 

har och vad de barnen behöver för att kunna utveckla just den kunskapen.  Det 

var några pedagoger som tog upp att de inte längre använde sig av mallar vid 

aktiviteter tillsammans med barnen för att inte skapa prestation hos barnen eller 

begränsa deras fantasi. Det gäller för pedagogerna att vara uppmärksamma och 

flexibla, för att alla barn upplever förmodligen mallar inte som en prestation, 

utan vissa barn kan ha det som ett stöd till att våga prova något nytt.  

Lo (2002) skriver om variationsmönster som handlar om fyra dimensioner som 

ger barnen möjlighet att kunna urskilja aspekter som behövs för att kunna ut-

veckla en särskild kunskap. En av de dimensionerna är separation som handlar 

om att en individ ska kunna urskilja drag (lila) och en aspekt (färg). Barn har 

olika lätt för att kunna urskilja drag och aspekter, när pedagogerna arbetar med 

de olika dimensionerna till exempel separation kan barnen behöva olika slags 

stöttning och hjälp. Genom mina intervjusvar kan jag se att det kan bli en svå-

righet med arbetet, eftersom pedagogerna beskrev att barngrupperna i verk-

samheterna är stora, vilken gör att det kan vara svårt för pedagogerna och 

kunna stötta alla barn tillräckligt mycket. 

6.4 Sammanfattning  

• Det handlar inte om att hitta ett enda bra sätt att undervisa på, för att 

lärandet behöver variation.  

• Estetiska uttrycksformer innehåller många olika delar och pedagogerna 

använder aktivt någon form av dessa för att nå varje individ.  

• Viktigt att ha planerade aktiviteter med ett lärandeobjekt utifrån bar-

nens behov och intressen.   

• Vid planerade aktiviteter framkommer det en svårighet kring att kunna 

ta vara på alla barns idéer för barngrupperna är stora i verksamheten.  

• I arbetet med estetiska uttrycksformer är en viktig del att man är miljö-

medveten och att man kan diskutera det med barnen till exempel var 

materialet kommer ifrån.  
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7 DISKUSSION 

I diskussionsdelen redogör jag för mitt resultat men eftersom jag har enbart 

genomfört fem intervjuer kan inte jag säga generellt hur estetiska uttrycksfor-

mer används i förskolan. Jag redogör enbart för min slutsats utifrån de inter-

vjuer jag har gjort. Jag kommer också att diskutera mitt metodval, vad jag anser 

är för- och nackdelar med det. Det sista jag kommer avsluta med är att ge för-

slag på vidare forskning.  

Jag väljer att repetera min frågeställning: ”Hur beskriver förskollärarna att de 

konkret arbetar med estetiska uttrycksformer tillsammans med barnen?” ”Hur 

beskriver förskollärarna sina mål i arbetet med estetiska uttrycksformer?” 

7.1 Resultatdiskussion  

Utifrån mina intervjusvar som jag har redovisat i resultatet så kan jag dra slut-

satsen att estetiska uttrycksformer är en mycket viktig del i arbetet på försko-

lan. Förskollärarna beskrev att arbetet med estetiska uttrycksformer ger glädje 

och lust till barnen och på ett eller annat sätt kan pedagogerna nå alla barn. 

Paulsen (1996) betonar att estetikbegreppet har förändrats med tiden och att 

synen på processen har förändrats, nu anses processen lika viktig som produk-

ten. Det betonar även pedagogerna ifrån intervjuerna hur viktig de anser att 

processen är. En förskollärare ansåg att det var under utveckling på den för-

skolan dem arbetade på, de ansåg att processen är viktigt men de arbetade med 

för att få med barnen i hela processen. En annan pedagog belyste att processen 

dit är viktigare än resultatet och hur pedagogen kan få barnen delaktiga i hela 

processen.  

Mitt syfte med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares be-

skrivningar av sitt arbete med estetiska uttrycksformer i förskolan. Av mina 

intervjusvar framkom det att alla pedagoger arbetade aktivt med estetiska ut-

trycksformer varje dag på något sätt, däremot hur arbetet såg ut kunde det skil-

jas beroende på förskola man arbetade på. Jag kom fram till som Pramling 

Samuelsson, Sheridan & Hansen (2013) beskrev att det fanns låg eller hög 

kvalité på pedagogernas kunskaper om estetiska uttrycksformer. Jag kan också 

sammanfatta att pedagogernas kunskaper hade en variation, vissa pedagoger 

hade mer kunskaper kring bild och form. En sak som speciellt fastnade och 

som jag tog till mig, var när en pedagog sa att det är viktigt att man som peda-

gog vågar och testa nya saker, att det inte finns några rätt eller fel i arbetet med 

estetiska uttrycksformer. Att man som pedagog vågar utmana sig själv med 

arbetet och inte sätta stopp för sig själv. I dagens samhälle kan man lätt ta hjälp 

av internet om man har svårt och komma på vad man ska hitta på för aktiviteter. 
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Jag anser också att det är viktigt att våga utmana sig själv, man kan börja med 

att utgå ifrån en aktivitet men sen kan man välja att forma om den också. Jag 

menar att det är viktigt att använda fantasin och att inte vara rädd för att det 

blir fel.  

Wallerstedt & Pramling (2010) skriver om att lärare i deras studie kunde upp-

leva att det var svårt att få alla barn delaktiga samt att alla skulle känna sig 

trygga och våga. Jag kan se ett samband ifrån min studie där pedagogerna tog 

upp svårigheten att ta vara på alla barns intresse, så alla barn fick lika mycket 

påverkan på aktiviteterna.  

Skolverket (2015) tar upp att arbetet kring estetiska lärprocesser främjar kun-

skapsutvecklingen eftersom barnen får arbeta med sina känslor, tidigare kun-

skaper samt deras erfarenheter och knyta an dem. Som en pedagog beskrev 

under intervjun att estetiska uttrycksformer kan också för en del barn innebära 

prestation. Förskolläraren menar att vissa barn uttrycker sina känslor att ”nej 

jag kan inte göra det”, det är viktigt att man stöttar barnet att göra det själv. För 

när barnet väl klarat och göra de själv utvecklas barnets erfarenheter och själv-

förtroende ökar.  

Jag kommer ihåg när jag gick i skolan och man skulle göra till exempel julpys-

sel så fick man alltid en färdig mall på det vi skulle göra. Genom mitt arbete 

ser jag att resultatet visar att arbetet har förändrats och att pedagogerna undvi-

ker att använda sig inte av färdiga mallar för att inte begränsa och sätta prestat-

ion på barnen. Förskollärare 2 säger:  

Det är väldigt samhällsinriktat på att det ska vara så perfekt och 

det måste bort, speciellt i dem här låga åldrarna.  

Genom mitt arbete fick jag fram att det är viktigt att man ska arbeta med barnen 

att det inte alltid behöver bli perfekt, att det är processen som är viktigast. Det 

kan dock vara så att vissa barn kan uppleva en trygghet i att de får en mall så 

barnen vet hur de kan göra. Jag generaliserar att man inte behöver ta bort det 

helt utan att man har en variation och man kan ha flera olika tomtar som ser ut 

på olika sätt, det behöver inte vara en tomte med röda kläder och vitt skägg 

som det ska vara. Av mina intervjusvar fick jag också fram att med arbetet 

kring estetiska uttrycksformer är det betydelsefullt att pedagogerna är miljö-

medvetna. Pedagogerna menade också att det är viktigt att göra barnen med-

vetna om var materialet kommer ifrån och att det är alla ansvar att vara rädd 

om miljön.  

I den läroplanen som träder in 1 juli 2019 använder författaren ordet utbildning 

när arbetet kring estetiska uttrycksformer beskrivs. Från mina intervjusvar kan 
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jag se att de pedagogerna jag intervjuade upplevde en svårighet med det. Pe-

dagogerna menade att kraven på deras arbete ökade men de inte har förutsätt-

ningar för att kunna genomföra det, eftersom barngrupperna är så stora i verk-

samheterna och det kan vara svårt att genomföra aktiviteter då. Jag fick också 

fram att det fanns en variation på kunskaper kring ämnet estetiska uttrycksfor-

mer av det informanterna jag hade. Det är intressant och något som jag kan 

ifrågasätta är hur detta kan skilja sig, är det beroende på pedagogen egna in-

tresse? I min inledning skrev jag om att estetiska uttrycksformer kan användas 

för att uppnå ett tema. Av mina intervjusvar fick jag fram att det fanns en va-

riation på kunskaperna kring estetiska uttrycksformer. Jag upplevde att det var 

tydligt att de förskollärarna som hade mer engagemang kring ämnet använde 

estetiska uttrycksformer som en enskild aktivitet.  

Jag valde att utgå ifrån förskolans läroplan när jag beskrev estetiska uttrycks-

former, Skolverket (2016) tar upp att uttrycksformerna är lek, bild, rörelse, 

sång och musik, dans och drama. I den reviderade läroplanen som träder in 

2019 har tagit bort lek som en uttrycksform. Burman (2015) menar dock att 

det är viktigt att inte underskatta lekens betydelse när det gäller estetiska lär-

processer. En av förskollärare menar att en svårighet är att det inte finns en 

möjlighet att gå iväg och efter man genomfört en aktivitet och ha en reflekt-

ionstid. Vilket kan leda till att det är svårt att komma ihåg allt som hänt och att 

det rinner iväg att man gör det. Detta påminner om vad Samuelsson Pramling, 

Carlsson Asplund, Olsson, Pramling, & Wallerstedt (2008) belyser kring arbe-

tet med estetiska uttrycksformer, att förskollärarna arbetar med det men inte 

reflekterar om varför.  

7.2 Metoddiskussion  

Jag anser att intervjuer som metod i min studie är lämplig för att genom inter-

vjuerna fick jag fram tydliga svar vilket ledde till ett intressant resultat. I en 

intervju får informanterna större möjlighet att ge djupare svar, vilket ledde till 

att jag fick mycket material att arbeta med. Under intervjuerna använde jag 

ljudinspelning vilket hade en positiv effekt eftersom jag kunde fokusera mer 

på informanten och vara lyhörd och ställa följdfrågor. Jag upplevde inte att 

informanterna tyckte det var jobbigt att det spelades in. Jag upplever däremot 

att det hade varit en nackdel om jag använt mig av videoinspelning, för det 

finns en risk att informanterna skulle tycka att det kändes jobbigare. Vid inter-

vjutillfällena använde jag en intervjuguide och jag valde att skicka ut den innan 

till informanterna. Det har jag upplevt som en fördel för att då vet informan-

terna vad jag kommer att utgå ifrån för frågor, vilket gjorde att stämningen inte 

blev lika spänd.  
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En nackdel med att genomföra intervjuer är att informanterna kan uppleva och 

känna press och att de inte vågar stå för vissa saker. Jag upplevde dock att när 

jag använde mig av semistruktuerad intervju så blev det ett livligare samtal och 

blev mer än naturligt samtal mellan mig och informanten.  

Jag valde också att genomföra två av intervjuerna över skype för att pedago-

gerna bodde långt borta. Jag upplevde att informanterna inte tyckte att det var 

jobbigt att genomföra intervjun över skype. Däremot upplevde jag att det inte 

blev samma livliga samtal över skype som när jag var på samma plats som 

informanten. En svårighet med att ha intervjun över skype är om informanten 

inte är bekväm med att ha samtal genom datorn, vilket skulle kunna leda till 

att jag skulle kunna fått korta och inte utvecklade svar. En annan svårighet med 

att intervjua över skype är att jag som forskare inte kan se hela kroppsspråket 

som informanten har.  

7.3 Vidare forskning  

Ett förslag på vidare forskning om estetiska uttrycksformer är att man är med 

i hela processen kring arbetet. Att man genomför observationer på olika för-

skolor och är med när förskollärarna planerar, genomför och reflekterar om 

aktiviteter.   
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BILAGA 1 

Hej! Här kommer information om intervjun och jag bifogar även intervjugui-

den med frågorna jag kommer använda mig utav. 

 

Att delta i intervjun är helt frivillig och handlar bara om sina erfarenheter och 

kunskaper, det finns alltså inte rätt eller fel på några frågor.  

Jag ska skriva mitt examensarbete om estetiska uttrycksformer, jag kommer ta 

hänsyn till forskarens fyra huvudkrav som handlar om forskningsetiska princi-

per som har till syfte att skydda individen.  

Det första är informationskravet som innebär att forskare ska meddela de som 

är delaktiga i vad forskningsuppgiften har för syfte. Mitt syfte med studien är 

att undersöka hur förskollärare arbetar med estetiska uttrycksformer i förskolor 

samt hur det främjar barnens utveckling och lärande. 

De andra huvudkraven kommer jag att ta upp vid intervjutillfället. 

 

Hör av dig om du har några frågor!  

Mvh Sanna Hultqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estetiska uttrycksformer i förskolan   Sanna Hultqvist  

29 

 

BILAGA 2  

Intervjuguide 

Intervjun beräknas att ta ca 20–30 minuter och kommer handla om estetiska 

uttrycksformer i förskolan. Jag undersöker om hur man använder sig utav este-

tiska aktiviteter samt hur de främjar barnens utveckling och lärande. 

I undersökningen kommer du att vara anonym så i uppsatsen kommer jag an-

vända mig utav påhittade namn, så man inte kan lista ut vem som sagt vad.  

Efter att jag genomfört intervjuerna och bearbetat all data, finns det möjlighet 

att se utskriften av intervjun, transkriberingen samt läsa uppsatsen.  

 Hur arbetar du som förskollärare med estetiska uttrycksformer till-

sammans med barnen?  

- Vad anser du är estetiska uttrycksformer?  

- Vad gör ni för estetiska aktiviteter tillsammans med barnen på den 

förskola du arbetar?  

- Hur ofta arbetar ni med estetiska aktiviteter?  

- Hur planerar ni för estetiska aktiviteter? Är barnen delaktiga och i så 

fall på vilka olika sätt? 

- Vad tycker du är positivt med arbetet kring estetiska aktiviteter? Finns 

det några svårigheter med arbetet?  

Vad har du som förskollärare för mål med arbetet kring estetiska 

uttrycksformer?  

- Vad vill du uppnå kring arbetet med estetiska aktiviteter? Vad vill du 

att barnen ska utveckla vid estetiska aktiviteter?  

- Är det något område som du är intresserad mer av? Hur visar detta sig 

i verksamheten?  

- Skulle du vilja utveckla dina kunskaper kring arbetet med estetiska ut-

trycksformer, vad och varför?  

- Anser du att det är viktigt att arbeta med estetiska uttrycksformer, var-

för?  
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BILAGA 3 

Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien:  

Estetiska uttrycksformer i förskolan 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

 

……………………………………… 

Underskrift 

 

 

………………………………………………………        

Namnförtydligande                         

 

………………………………………                                                           

Ort och datum 

 

 

Förskollärarprogrammet                                                                                     Handledare:  

Sanna Hultqvist                                                 Barbro Andersson Rothelius  

Sanna.hultqvist@outlook.com  

 


