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ABSTRAKT

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka förskolors arbete med de estetiska 
uttrycksformerna. För att få svar på syftet har följande frågeställningar ställts:

– Vad innebär de estetiska uttrycksformerna i förskolan för läraren? 

– Hur arbetar förskolor med de estetiska uttrycksformerna?

– Vad finns det för tanke bakom arbetssättet/arbetssätten?

Uppsatsen teoretiska remverk utgår från Deweys och Vygotskijs tankar. Metoden som 
har använts är kvalitativa öppna intervjuer. Det resultat som kom fram var att förskolor 
arbetar på många olika sätt, det finns en tydlig tanke bakom där barnens delaktighet är 
en viktig del. Förskollärarna anser att de estetiska uttrycksformerna är viktiga och 
övervägande ser mest fördelar med att arbeta med dem. I arbetet kommer många andra 
delar som att träna samarbete, språket men även traditionella ämnen in som t.ex. 
matematik. Ett sätt att arbeta med uttrycksformerna är olika teman och årstider, men de 
kan också ta sig uttryck i isolerade händelser.

Ämnesord: Estetiska uttrycksformerna, förskola, dans, bild, musik, drama
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1 INTRODUKTION

De estetiska uttrycksformerna utgör en del av förskolans styrdokument som 
beskriver att de estetiska uttrycksformerna utgör både metod och innehåll i 
förskolans arbete (Skolverket, 2010). 

De estetiska ämnena är något som jag länge varit intresserad av men tanken att skriva 
om de här uttrycksformerna väcktes efter att jag läst min inriktning estetiska 
uttrycksformer i förskola och förskoleklass. Tanken som väcktes var frågor kring hur
pedagogerna arbetar med uttrycksformerna, varför och vad tycker de egentligen om 
det estetiska arbetet. Det här ledde fram till ett intressant arbete som jag hoppas att 
du som läser finner lika spännande som jag.

Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin; att 
orientera sig i framtidens värld och skapa ett beteende som grundar sig på denna 
framtid […] Och i den mån som det pedagogiska arbetets viktigaste uppgift är att 
styra skolbarnets beteende så att barnet förbereder sig för denna framtid, är en 
utveckling och övning av barnets fantasi en av de viktigaste krafterna i processen 
att förverkliga detta mål (Vygotskij, 2006. s. 100).
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2 BAKGRUND

I det här kapitlet redogörs det teoretiska ramverket, förskolans styrdokument samt de 
estetiska ämnena. Kapitlet berör också förskolors verksamhet och arbete. 

2.1 Teoretiskt ramverk

Samspelet människor emellan 

”Individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld, lär sig benämna denna 
omvärld, lär sig sociala regler, lär sig sammanhang… (Dewey, 2004. s. 17)”. Dewey 
ser människan som en aktiv varelse där utveckling ses som en arbetsuppgift.  Tanke 
och handling är ett, de befinner sig i ett dialektiskt förhållande där de är varandras 
förutsättningar.  Det finns ett etiskt krav på människan att hon ska leva som hon lär 
men också att hon ska reflektera över det hon gör (Dewey, 2004).

Vygotskij är en annan filosof som betraktade att det sociala samspelet mellan 
människor och att de erfarenheter personer har uttrycks genom språket (Jerlang &
Ringsted, 2007). Det talade språket är enligt Vygotskij ett mellanting mellan det inre 
och yttre språket. Det inre språket består av en persons tankar, känslor m.m. När det 
omformas till det yttre så sker det genom en process där tankarna formuleras om till 
ord. Resultatet blir inte en direkt översättning av det inre till det yttre utan en 
översättning där ordet och innehållet blir begripligt för den som lyssnar. Det här är 
en process som både kan vara svår och ansträngande för eleverna samtidigt som att 
de behöver stöd för att utveckla sina resonemang och inte bara reproducera fakta 
(Folkesson, 2004). 

Vidare menade Vygotskij att samspelet människor emellan är en central del av 
skolan eftersom det är i samspelet som människan utvecklar intellektet (Jerlang & 
Ringsted, 2007). Samt de högre medvetna funktionerna, vilket innebär förmågan till 
att bl.a. analysera, kategorisera och tänka logiskt. Det här utvecklas inte enbart 
genom samspelet utan i kombination med medierade, de fenomen som utspelar sig 
mellan den som ska lära sig och de begrepp som ska läras in, och sociala aktiviteter. 
Allt lärande är socialt där idéer och begrepp för det mesta medieras genom någon 
som är mer erfaren (Smidt, 2010).

Skolans uppdrag

Dewey menade att det var skolans huvuduppgift att träna barnen i samarbete och 
genom ömsesidig samverkan nå det gemensamma målet. Grunden till inlärning 
ligger hos barnets spontana och impulsiva önskningar. Eleven beskrivs som en aktiv 
sökande varelse som under aktiviteten lär sig själv och det är därifrån uttrycket 
”learning by doing” kommer. Lärarens roll blir en stödjande roll som innebär att 
han/hon noterar det som händer, stöttar och använder sina kunskaper när det behövs 
(Arwedson & Arwedson, 1998). Dewey ansåg att eleven behövde utrymme för att 
växa och utvecklas (Dewey, 2004).



5

Skolan är enligt Dewey en social institution vilket innebär att utbildning är en social 
process och genom utbildning får individen ta del av den mänskliga sociala 
medvetenheten. Skolan ska representera barnets nuvarande verklighet och förenkla 
det rådande samhället. Skolan ska växa fram från det som är känt för barnet d.v.s.
hemmet med de aktiviteter som barnet känner igen därifrån. Det här är för att barnet 
ska kunna fortsätta utvecklas genom att de nya erfarenheterna ställs mot de gamla. 
Dewey menade att de praktiska ämnena inte är några specialämnen som tar tid av 
andra. Utan istället utgör de en representation av de primära formerna av social 
aktivitet och att när barnet ska möta de teoretiska ämnena för första gången bör det 
vara genom de praktiska ämnena (Dewey, 2004).

Estetiken i skolan har enligt Vygotskij en viktig roll där leken kommer in som en del. 
Skolan ska ägna sig åt upplevelser, tolkningar av konst och litteratur men också åt att 
skapa olika saker. I den skapande fantasin kommer också många andra ämnen in som 
t.ex. teknik. I barns skapande är de olika konstarterna inte åtskiljda eller 
specialiserade. När barnet ritar berättar det samtidigt till det den gör etc. Arbetet med 
verket varar inte särskilt länge utan det görs i en handvändning och liknar en lek där 
olika känslor urladdas. Leken har i sig en viktig roll då det är genom leken som 
förnuftet och det medvetna beteendet utvecklas. Leken är också en återskapning av 
verkligheten (Lindqvist, 1999). Fantasin är det som ligger till grund för kreativa 
aktiviteter och det är genom de här aktiviteterna som människan görs till en varelse 
som dels skapar framtiden men även förvandlar nutiden (Vygotskij, 2006).

2.2 Förskolans uppdrag

Förskolans uppdrag uttrycks på följande sätt i Lpfö98, reviderad 2010 (Skolverket, 
2010):

Förskolan ska lägga grunden för ett livslång lärande. Verksamheten ska vara 
rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda en god 
pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I 
samarbetet med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor 
och samhällsmedlemmar främjas (a.a. s. 5). 

Vidare står det: 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång 
och musik, drama och rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och 
skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 
utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja 
material och teknik (Skolverket, 2010. s. 7). 

Av de här citaten framkommer det att förskolan lägger grunden för lärandet och att 
det ska vara ett lustfyllt arbete. De estetiska uttrycksformerna är en del av förskolans 
innehåll men också används de som metod i arbetet med att främja barns utveckling 
och lärande.
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2.3 De estetiska uttrycksformerna 

I de estetiska uttrycksformerna ingår dans, musik, bild och drama. Det här är ämnen 
där människan behöver arbeta praktiskt för att lära och kunna nyttja dem (Paulsen,
1996). Leken har en estetisk form och det är där grunden för barns skapande börjar, 
ett exempel på det här är att barn i leken tolkar och dramatiserar sina upplevelser 
(Lindqvist, 1996). Upplevelserna är det som ligger till grund för skapandet, lärandet 
och leken (Häikiö, 2007). Barns skapande handlar dels om att skapa något nytt, men 
också att befästa och bearbeta olika intryck, kunskaper och erfarenheter (Granberg, 
2008).  

2.3.1 Dans

Dans är enligt Ericson (2000) ”rytmiska kroppsrörelser vilka skiljer sig från vanlig 
motorisk aktivitet (a.a. s. 25)”. En annan definition är ” rörelser till rytm och melodi, 
rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum
(Nationalencyklopedin, 1). Dansen har ett eget uttryck och när en person dansar så är 
den sin dans. I dansen tränas motorik, kropps- och rumsuppfattning (Ericson, 2000).
Den bidrar också till att öka koncentrationen, självkänslan och träna minnet 
(Lindqvist, 2010). När en person dansar behöver den träna in olika moment t.ex. när 
en muskel ska spännas eller vart vikten ska ligga. Oftast sker det en imitation av 
läraren som i sin tur korrigerar eleven tills den kan korrigera sig själv (Román, 
2004).

Dans och musik är nära förknippade med varandra men dans kan ske utan musik och 
det är inte musiken som definierar dansen. Dans är en av de äldsta uttrycksformerna 
och en form av icke-verbal kommunikation (Ericson, 2000). Det är både en konstart 
och en social företeelse som är till för alla. Dansen kan utföras på många olika sätt 
genom att sitta, ligga, stå, skaka eller virvla. Genom att använda armar och händer 
skärps dansens uttryck och de estetiska effekterna av dansens linjespel framhävs 
(ne.se).

2.3.2 Musik

Musik bygger på tre byggstenar och de är rörelse, ljud och puls. Rörelse handlar om 
ljudvibrationer och ljudrörelser i luften genom vågrörelser. Det är en rörelse som 
påverkar lyssnaren både fysiskt och psykiskt t.ex. att det hos lyssnaren skapas en lust 
till att röra sig när personen hör musiken eller att det skapas en viss känsla av 
musiken. Ljud är de enskilda tonerna som kommer från en ljudkälla. När flera ljud 
genereras samtidigt skapas det en klang och flera klanger skapar kluster eller 
harmonier. De här tre delarna, ljud, klang, harmoni, är de vertikala strukturerna av 
musik. Den tredje byggstenen är puls/rytm som beskriver hur ljuden eller rörelserna 
förhåller sig till varandra i tid. Rytm är ett uttryck för hur tempot gestaltas. De här 
byggstenarna räcker inte för att beskriva själva musiken eller upplevelsen av musik, 
utan det finns en fjärde aspekt av musik som handlar om det personliga uttrycket 
eller intrycket av musik (Jederlund, 2002). 
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Rytm menar Vesterlund (2006) är något som finns hos alla och i musicerandet 
upplever en person både rytm och klang i den egna kroppen och rösten . Det handlar 
om att utveckla ”musik och rytm utifrån sig själv och sina egna förutsättningar (a.a. 
s. 20). Vidare menar Vesterlund (2006) att musiken är ett universellt språk som 
sammanför människor och att genom musiken går det att förmedla olika känslor. Hur 
musik och rytm ser ut varierar från kultur till kultur t.ex. Finland är känt för sina 
dragspel och Afrika för sina trummor.

2.3.3 Bild

Ordet bild innebär en ”avbildande framställning av något (Nationalencyklopedin, 
2)”. I bild ingår både ett två- och tredimensionellt skapande med linjer, färger och 
former. Några av de tekniker som ingår i bild är blyerts- och akvarellmålning samt 
olika skulpturer gjorda av t.ex. lera och papp (Granberg, 2008). Lera är ett exempel 
på ett mjukt material vilket innebär ett material som är formbart. Materialets karaktär 
är transformativ då det går att förändra, bearbeta och vid t.ex. bränning omvandlas 
materialet från mjukt till något hårt och stelt. Det finns även hårda material som 
metall, sten m.m. där konstruktion och skapande är förbundet med varandra (Häikiö, 
2007).

Det är från barns lek som bildskapandet växer fram. Barns skapande är till skillnad 
från vuxna inte uttryck av en inre bild och seendet begränsas inte heller av 
förväntningar. Det är genom det fördomsfria och nyfikna undersökandet som barnet
förvandlar något till det de vill se. Genom bildarbetet kan barnet upptäcka sin 
omvärld, uttrycka känslor samt utveckla sina kunskaper och erfarenheter. Under 
tiden som barnet skapar både undersöker det och experimenterar, i skapandet 
tillgodogörs, bearbetas och till sist skapas nya instinkter. Många barn sjunger eller 
pratar samtidigt som de skapar och skapandet kan när som helst ändra riktning. 
Bildarbetet kan fungera som ett stöd för utveckling av tanken och språket (Granberg, 
2008).

2.3.4 Drama

Ordet drama betyder handling (Holmgren-Lind, 2007). Det definieras dels som en 
konstnärlig men även en pedagogisk arbetsform, där pedagogen använder sig av 
improvisationer, lekar, gruppövningar m.m. Det är ett lustfyllt arbete där processen 
är viktigare än resultatet. Utgångspunkten för arbetet är gruppen och de 
förutsättningar som finns i den. I dramaarbetet får individerna träna på att ta 
gemensamma beslut och dessutom stimuleras, utvecklas och tillvaratas människors 
kommunikation (Rasmusson & Erberth, 2008). Dramaarbetet kan delas in i fyra 
kategorier nämligen dramaövning, dramalek, teater och drama för förståelse. Den 
sista kategorin handlar om de inre processer hos individen som blir aktiva under 
arbetet och om att den egna personliga värdegrunden blir engagerad. 
Dramapedagogens arbetssätt kan pendla mellan de olika kategorierna och han/hon 
har som verktyg teaterns alla uttryckssätt (Holmgren- Lind, 2007). 
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2.4 Hur förskolans verksamhet och arbete ser ut

2.4.1 Arbetet på förskolan

I ett forskningsprojekt från 2007 framkommer det att grunden för arbetet inom 
förskolan bygger på de gällande styrdokumenten. Personalen är organiserad i 
arbetslag och på de förskolor där projektet har ägt rum finns det stora utrymmen med 
större och mindre rum. Definitionen av lärarens uppdrag och uppfattning av 
uppdraget har betydelse för både innehållet och utformningen av det dagliga arbetet. 
Arbetet på förskolan beskrevs av personalen att bestå av arbete i barngruppen där 
vardagsrutiner som t.ex. föräldrakontakt vid hämtning/lämning av barnet, 
matsituationer och utelek ingick. I arbetet ingick också leken som en del där det 
handlar både om att skapa förutsättningar för lek men även att arbeta med mål kring 
leken som t.ex. att träna den sociala kompetensen. En annan stor del av arbetet är det 
organisatoriska arbetet med avdelningsmöten, individuell planering och temaarbete. 
Andra delar är möten med föräldrar, fortbildning m.m. (Gannerud & Rönnerman, 
2007).

2.4.2 De estetiska uttrycksformerna i förskolan

Drama i förskolan

I arbetet med drama använder sig pedagogen av de teatrala verktygen och kan 
använda sig av olika sorters drama. Valet styrs av olika faktorer som t.ex. gruppens 
sammansättning, ålder och sociokulturell bakgrund (Holmgren- Lind, 2007). Ett 
exempel på hur arbetet med drama kan se ut ges i en studie av Johansson (2008) som
handlar om att utveckla olika strategier för att komma in i leken. Pedagogen 
använder sig vid ett av tillfällen av dockor, där barnen får komma med förslag på hur 
man ska lösa olika situationer t.ex. hur ska dockan fråga om hon vill vara med i 
leken? Lärarens mål med att använda dockor i den här situationen var att 
uppmärksamma barnen på de olika roller som fanns i leken, något som Johansson 
menar inte skedde. Ett annat exempel är från 2007 där en dramapedagog berättar om 
sitt arbete och att det är hennes roll att skapa scenen och uppmuntra barnen till att bli 
experterna som skriver, är aktörer samt regisserar. Uppmuntran sker genom att ta 
tillvara och acceptera barnens spontana idéer samt hjälpa dem att hålla fast vid den 
röda tråden. Läraren har många roller bl.a. som guide och pedagog och är den som 
motiverar barnen. Pedagogen behöver vara öppen och flexibel för att veta när det är 
dags att följa barngruppens idéer och när det är dags att leda gruppen för att föra 
arbetet framåt (Deans m.fl. 2007). 

Musik och dans i förskolan

När en pedagog ska arbeta med musik finns det några faktorer som är viktiga att 
tänka på. Trygghet är en del och det kan skapas genom att ha arbetsro och moment 
som återkommer som barnen känner igen. Att det finns en grundtanke som 
pedagogen utgår ifrån och sedan nyanserar samt att grunden till arbetet tar 
utgångspunkt i vart barngruppen befinner sig. Det lustfyllda arbetet är också en 
betydelsefull del och om läraren är glad och vågar göra bort sig så smittar det av sig 
på barnen som tar efter pedagogen. Att upprepa och vara tydlig när t.ex. en ny sång 
ska introduceras är en del av arbetet där barnen lär sig t.ex. genom att härma. Det är 
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viktigt att det finns en röd tråd i arbetet, gruppens förutsättningar har beaktas och att 
arbetet är planerat.  Samt att vara flexibel för det kan uppstå saker som gör att läraren
behöver gå ifrån sin planering arbetet kan ändra riktning m.m. (Vesterlund 2006). 

I en studie från 2008 framkommer det att personalen dagligen oftast inte har
planerade musiksamlingar där förskolläraren instruerar, men att det var dag sker 
gruppsamlingar med sång eller rörelsesamlingar som är ackompanjerade med musik.
Här framkommer det också att matematiska begrepp kan utforskas genom musiken
t.ex. genom att använda sig av rytmer (Gillespie & Glider 2010). Musik är ofta också 
integrerat med dans, rörelse, bild och lek (Samuelsson m.fl. 2009).

Ett praktiskt exempel på lärarens didaktiska arbete är en studie av Wallerstedt (2008) 
där fokus låg på lärandet om musik när barnen lyssnar på musik. Resultatet av studien 
blev att pedagogerna lade mycket fokus på själva instrumenten. Läraren frågade om 
instrumenten och uppmanade även att barnen att lyssna efter dem. Barnen fick även 
måla musiken som de upplevde den, det gjordes ingen koppling mellan färg och 
musik i samtalet innan de skulle börja måla. Rörelse var ett annat sätt att 
kommunicera kring musiken. Upplägget på lektionerna bestod av att lyssna, samtala
och måla. Wallerstedt avslutar sin sammanfattning av studien med att den är bara ett 
första steg mot ha musiken som mål och inte enbart ett läromedel. 

Bild i förskolan

I en studie som rör naturkunskap i förskolan används det estetiska ämnet bild som ett 
sätt att nå målet, vilket var en lärstudie. De deltagande förskolebarnen skulle 
utveckla sina kunskaper kring insekter och definitionen av en insekt ur ett 
naturvetenskapligt perspektiv. Det som först gjordes var en förstudie där barnen fick 
rita det de visste om insekter, det här samtalade barn och pedagoger också om. 
Därefter följdes en lärandestudie som byggde vidare på det tidigare arbetet. 
Förskolläraren frågade barnen vad en insekt var och de fick också rita hur insekterna 
såg ut. Vid det tredje tillfället, som också var en lärandestudie, får de barn som var 
med på det andra tillfället berätta för de andra barnen vad de vet om insekter. 
Därefter gick personal och barn ut i skogen och letade, studerade och ritade insekter 
(Ärlemalm-Hagsér, 2008).  

Bildarbetet kan också ta uttryck i förskolans ateljé där barnen fick måla på staffli, 
prova färgblandningar m.m. Pedagogerna kunde ha en tanke bakom vad som skulle 
göras men ibland tog arbetet nya riktningar. Ett temaarbete var frukt där barnen först 
fick berätta vad de visste om frukt. De fick smaka, lukta och känna på olika frukter 
samt måla och rita dem. Även utanför den planerade verksamheten kunde barnen 
sitta och rita. Oftast är barns bilder symboliska och ett uttryck för det inre skapandet 
(Häikiö, 2007).
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Avsaknad av utbildning

I en artikel framkommer det att många lärare saknar utbildning och kompetens i 
arbetet med de estetiska uttrycksformerna och att de inte använder dem utanför skolan 
(Gillespie & Glider 2010).

Tema/projekt arbete i förskolan

Hur pedagogerna arbetar med ett tema eller projekt framkommer i en studie av 
Lindhal (2002). Studien gjordes på en skola som sträckte sig från förskolan upp till 
mellanstadiet. Undersökningsgruppen bestod av pedagoger som arbetade med barn 
mellan sex till nio år samt att de arbetade med bild och form. Syftet med studien var 
att:

… bidra till ökad förståelse för barns lärande och meningsskapande i skolan när 
pedagoger försöker överskrida ett mer traditionellt arbetssätt genom att förena 
estetik och rationalitet i läroprocessen. Avsikten är att beskriva och tolka vad 
som utspelar sig i samtal mellan barn och pedagoger när barn förväntas lösa 
problem genom bild och form. Fokus läggs på hur pedagogerna skapar 
förutsättningar för barns problemlösning (Lindhal, 2002. s.34).

Projektet byggdes upp tillsammans med barnen, t.ex. så kunde barnens frågor ligga 
till grund. Pedagogerna hade i det här arbetet en viktig roll som inspiratörer och 
initiativtagare. Forskningsprojektet kunde startas upp genom att pedagogen antingen 
ställde den öppnande frågan som innebär att det inte finns något rätt svar. Den här 
frågan öppnar upp ett överskridande av de föreställningar man har. Eller så kunde 
pedagogen använda sig av den öppna frågan som kännetecknas av att alla svar är 
tillåtna men att underförstått så kan det uppfattas som att vissa svar är mer rätta. De 
här frågorna kan bli en utgångspunkt för den individuella forskningsprocessen 
(Lindhal, 2002).

Det som Lindhal (2002) kom fram till var att i de olika forskningsprojekten som 
pedagogerna arbetade med fanns det saker som både skiljer sig och som sammanför 
dem i projektets bakgrund, upplägg samt i hur projektet introducerades. Det fanns en 
samsyn hos pedagogerna när det kom till de kulturella målen. Beroende på hur 
pedagogen introducerade projektet så skapade det i sin tur olika förutsättningar för 
kommunikation och för det egna utforskandet. Det här säger också något om 
antagande kring hur forskande processer hos barn kan påbörjas. Upplägget och 
presentationen av forskningsprojektet skapar olika situationer för barns utforskande 
och lärande. Det här något som förändras i samspelet mellan pedagog och barn, samt 
mellan barnen ( a.a.). 
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3 SYFTE

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka förskolors arbete med de estetiska 
uttrycksformerna. För att få svar på syftet ska följande frågeställningar besvaras:

– Vad innebär de estetiska uttrycksformerna i förskolan för läraren? 

– Hur arbetar förskolor med de estetiska uttrycksformerna?

– Vad finns det för tanke bakom arbetssättet/arbetssätten?
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4 METOD

Kapitlet tar upp om uppsatsens metod, vem som är undersökningsgruppen, etiska 
övervägande och hur metoden är genomförd. Andra saker som också diskuteras i det 
här kapitlet är reliabilitet, validitet och hur databearbetning av insamlat material har 
gjorts.

4.1 Intervju

Metoden för den här uppsatsen är intervju, den syftar till att samla information 
genom att ställa frågor, det här kan ske t.ex. genom ett fysiskt möte eller via telefon 
(Patel & Davidson, 2003). Intervjuerna som genomfördes i den här undersökningen 
skedde i ett fysiskt möte med respondenten. 

4.1.1 Kvalitativ intervju

I den här uppsatsen används den kvalitativa intervjun, syftet med den kvalitativa 
intervjun är att hitta och identifiera olika egenskaper och beskaffenheter hos det som 
ska undersökas. Det här i sin tur innebär att det inte finns några färdiga 
svarsalternativ som respondenten kan svara på eller inte heller något sant svar på en 
fråga. Både den som intervjuar och den som blir intervjuad är medskapare i samtalet, 
men rollerna ser olika ut då det är den som intervjuar som leder och styr samtalet 
genom att det är han/hon som ställer frågorna (Patel & Davidson, 2003).

I en kvalitativ intervju är det en låg grad av standardiserade svar, det här innebär att 
frågorna lämnar utrymme för respondenten att svara med sina egna ord. Intervjun 
kan genomföras med en hög grad av strukturering, då ställs frågorna i en särskild 
ordning. Den kan också utföras med en låg grad, vilket betyder att intervjuaren 
ställer frågor i den ordning som det faller sig beroende på intervjuns karaktär (Patel 
& Davidson, 2003). Frågorna får inte vara ledande eftersom respondenten då 
påverkas till att svara på ett visst sätt och hans/hennes åsikter då försvinner 
(Ejvegård, 2003). Negationer, långa frågor och förutsättande frågor är också något 
som bör undvikas samt varför-frågor. Varför-frågor kan vara bra som uppföljande 
frågor (Patel & Davidson, 2003).

4.1.2 Öppen intervju

Det finns olika former av intervjuer, men den intervjuform som används här är en
den öppna. I den här intervjuformen beskriver respondenten hur han/hon uppfattar ett 
fenomen och de sammanhang som respondenten anser är betydelsefulla för 
företeelsen. Respondenten ger sin bild av verkligheten och därmed sin subjektiva 
bild. Forskaren ställer frågor om vad fenomenet består i, hur det är och vilken 
betydelse det har. Det är den som svarar som både ger en definition och en 
avgränsning av företeelsen. Forskaren ställer en vid fråga och följer upp med 
följdfrågor för att få en fördjupad förståelse av fenomenet, samt att det forskaren 
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fördjupar sig i utgår från respondenten och vad han/hon tycker är meningsfullt 
(Lantz, 2007).

4.1.3 Intervjufrågor

Utifrån uppsatsens frågeställning upprättades intervjufrågor där ev. följdfrågor 
varierade beroende på den unika situationen. Utformning av frågorna har utgått ifrån 
kriterierna i punkt 4.1.1 och 4.1.2 då intervjuerna var av öppen kvalitativ karaktär 
och sammanställdes sedan i ett intervjuformulär med öppna frågor (Patel & 
Davidson, 2003) se bilaga 1.

4.1.4 För- och nackdelar med intervju. 

Metoden för den här uppsatsen har varit öppna kvalitativa intervjuer, det här ledde 
till att respondenternas åsikter, tankar och idéer tillvaratogs. Frågorna som 
formulerades var öppna där respondenterna kunde svara med sina egna ord och ge 
sin subjektiva bild av olika fenomen. Intervjuerna har skett i ett fysiskt möte på
förskolorna med förskolläraren. Nackdelen har varit den som Ejvegård (2003) tog 
upp att det är en tidskrävande metod och speciellt då efterarbetet med transkribering 
av intervjuerna. Dock har fördelarna vägt över och om tillvägagångssättet varit att
observera eller skicka ut enkäter hade det blivit en helt annan uppsats med andra
forskningsfrågor.

En nackdel med intervjuer är som sagt att de kan vara tidskrävande både när det 
kommer till det empiriska planet och vid bearbetning. Det här har inneburit att det 
har varit viktigt att komma välförberedd till intervjuerna, dels för att få ut så mycket 
relevant information som möjligt men också för att få fram olika aspekter på samma 
ämne (Ejvegård, 2003). En fördel är också den som Patel & Davidson (2003) tar upp,
att genom intervjuer kan forskaren hitta olika egenskaper, aspekter och 
beskaffenheter hos fenomenet (a.a.) Det som också är positivt med intervjuer är att
forskaren får ta del av respondentens livsvärld och hans/hennes bild av fenomenet 
(Lantz, 2007). 

4.2 Undersökningsgrupp

Den här undersökningen har genomförts på fem olika förskolor med sex 
förskollärare. Det kriteriet som fanns var att respondenten skulle vara utbildad 
förskollärare och arbeta på förskola. Det fanns inga speciella kriterier på förskolorna 
utan det var ett slumpmässigt urval av olika kommunala förskolor i två kommuner i 
Kalmar län. Det aktuella urvalet gjordes efter hur många som ville ställa upp i 
undersökningen. Undersökningsområdet avgränsades till kommunala förskolor för 
att området inte skulle bli för utsträckt. 
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4.3 Forskningsetiska principer

Enligt de forskningsetiska principerna för humanistisk- samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet, 2002) finns det fyra olika huvudkrav på individskyddet
på forskningen som forskaren ska förhålla sig till. Kraven gäller information, 
samtyckte, konfidentialitet samt nyttjande. 

De här kraven är uppdelade i åtta olika regler:

Regel 1 Forskaren ska informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 
om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande.

Regel 2 Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 
samtycke.

Regel 3 De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt 
bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna 
avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder hos dem.

Regel 4 I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte 
undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan.

Regel 5 All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt 
känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en 
förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter.

Regel 6 Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 
avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 
utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt 
känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att
komma åt uppgifterna.

Regel 7 Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte 
användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 
syften.

Regel 8 Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för 
beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, 
etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda (Vetenskapsrådet, 2002. s. 7, 
9,10,12, 14).

Under arbetets gång har de forskningsetiska principerna beaktas och tagits hänsyn 
till. Före intervjuerna fick respondenterna information om syfte, vad materialet skulle 
användas till och att intervjuerna skulle spelas in. Något som respondenterna 
godkände i förväg via telefon. Samt informerades respondenterna att de hade rätt att 
när som helst avbryta intervjun, ovanstående upprepades också före intervjuns start. 

Respondenterna fick i förväg ta del av de övergripande frågor som skulle ställas
under intervjun i ett informationsblad, se bilaga 2. För att inte kunna identifiera 
någon av förskollärarna eller förskolorna benämns de i undersökningen som 
förskollärare och förskola. 
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4.4 Genomförandet 

Intervjuerna spelades in med hjälp av antingen diktafon eller videokamera och under 
intervjun gjordes även anteckningar. Enligt Ejvegård (2003) är anteckningar något 
som alltid får göras vid intervjuer (a.a.).

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum där jag och respondenten kunde vara utan 
risk för störningsmoment. Innan intervjun började gjordes en återkoppling till den 
information respondenterna hade fått innan intervjutillfället (se 4.3). De första 
frågorna var av neutral karaktär (Patel & Davidson, 2003) som handlade om 
respondentens yrkesroll och barngruppens ålder (bilaga 1). Efter det började själva 
intervjun som utgick ifrån en grundstomme av frågor och följdfrågorna som ställdes 
var utifrån det respondenten sa. Under intervjuns gång gjordes inga kommentarer på 
svaren förutom då ev. följdfrågor och ett neutral förhållningssätt eftersträvades. 
Vilket innebär enligt Ejvegård (2003) att forskaren inte ska vara kylig mot 
respondenten, inte visa sitt gillande/ogillande eller kommentera svaren. Intervjuaren 
ska istället vara uppmuntrande och vänlig mot den som blir intervjuad 

I slutet av intervjun ställdes frågan om det gick att återkomma ifall någon fråga 
skulle dyka upp och om respondenten ville ta del av transkriberingen innan vidare 
analys gjordes. Det här för att respondenten skulle ha möjlighet att göra eventuella 
rättelser (Ejvegård, 2003). Samt om respondenten ville ta del av den färdiga 
uppsatsen. Efter intervjun fanns det tid inplanerat till att göra minnesanteckningar av 
intervjun, något som enligt Ejvegård (2003) är viktigt.

4.4.1 Felkällor 

Intervjuerna har som tidigare nämnts spelats in med hjälp av diktafon eller 
videokamera. Vid två av intervjuerna uppstod det problem med diktafonen och det 
var svårt att höra vad respondenten sa. Vilket kan ha lett till att olika aspekter och 
djup kan ha försvunnit. Dock hade anteckningar tagits under intervjun och detta
fungerade som ett komplement och möjliggjorde att relevant data ändå framkom i 
den senare analysen. 

4.5 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet är det som anger hur tillförlitligt ett mätinstrument eller en måttenhet är 
samt hur användbart det är (Ejvegård, 2003). För att mäta reliabiliteten i kvalitativa 
studier kan forskaren spara verkligheten genom att spela in intervjun. Det här ger 
möjlighet till att höra intervjun flera gånger vilket leder till att forskaren kan vara 
säker på att han/hon uppfattat allt korrekt då det går att lyssna på intervjun flertalet 
gånger (Patel & Davidson, 2003). För att öka reliabiliteten spelades intervjuerna in, 
vilket också underlättade den senare transkriberingen.

Validitet handlar istället om att visa att det som är avsett att mätas verkligen mäts 
(Ejvegård, 2003). I en kvalitativ studie berörs hela forskningsprocessen. Vid t.ex. 
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datainsamlingen ställs frågan om forskaren har tillräckligt med underlag för att 
kunna göra en tillförlitlig tolkning av det som studeras. Validitet kopplas även till hur 
det mångtydiga och eventuellt även det motsägelsefulla har fångats upp. 
Triangulering är ett begrepp som kommer upp vid insamlandet av data (Patel &
Davidson, 2003). Ett ex. på det här att ”forskaren validerar genom att välja flera 
olika datakällor, t.ex. olika personer, platser eller tidpunkter, där det aktuella 
fenomenet yttrar sig (Patel & Davidson, 2003. s. 104)”. Trianguleringen har gjorts 
genom att intervjuerna har genomförts på olika förskolor med olika förskollärare där 
tidpunkten för intervjuerna har varierat vilket leder till en högre validitet av 
undersökningen. 

4.6 Databearbetning

Utifrån de data som spelades in vid intervjuerna har en transkribering gjorts av 
materialet. Vid transkriberingen sker det en mer eller mindre medveten påverkan av 
materialet. Det finns en skillnad mellan talspråk och skriftspråk och vid 
transkriberingen av samtalet försvinner mimik, kroppsspråk och gester (Patel & 
Davidson, 2003). 

Databearbetningen har gjorts utifrån de steg som Lantz (2007) beskriver. Det första 
steget i databearbetningen är att sortera bort det material som inte är föremål för den 
fortsatta analysen och ta ut de rådata som ska användas i det fortsatta arbetet (Lantz,
2007). ”Datareduktion innebär att på ett systematiskt sätt välja, och därigenom också 
välja bort information inför den fortsatta analysen samt att förenkla och abstrahera 
rådata (Lantz, 2007. s 107)”. I den här processen går en del av informationen 
förlorad och det är därför viktigt att datareduktionen stämmer överens med den 
aktuella frågeställningen. När datareduktionen är klar och råmaterialet är utplockat 
kan forskaren göra en kritisk granskning. Den här granskningen syftar till att se om 
innehållet ger samma bild som vid intervjun och om det finns ett sammanhang i det 
material forskaren har valt ut. Granskningen görs genom att jämföra rådata med den 
ursprungliga intervjuskriften (Lantz, 2007). 

När detta första steg är klart kan forskaren börja koda materialet utan att 
sammanhanget går förlorat. Det här kan göras genom att kategorisera innehållet. 
Genom att skapa avgränsade kategorier med ett tydligt innehåll, blir det överskådligt 
och forskaren kan börja besvara frågan om fenomenet. Beskrivningarna i 
kategorierna kan vara antingen beskrivande eller genom att forskaren utifrån sin 
förförståelse tolkar och bedömer vad som skildrar innehållet. En kategori kan vara 
t.ex. beskrivning av huvudarbetsuppgifter (Lantz, 2007). 

Nästa led i databearbetningen är att hitta mönster i sitt material och se hur de olika 
delarna förhåller sig till varandra. Data ska sammanställas för att möjliggöra en 
reflektion och även orelevant data ska sorteras bort. Det finns ingen given form för 
hur data ska ställas upp, men utgångspunkten är problemställningen. Forskaren gör 
en analys av materialet t.ex. varför hänger olika delar ihop, vad finns det för 
skillnader i respondenternas berättelser. Till sist drar forskaren olika slutsatser och 
besvarar frågeställningen (Lantz, 2007). 
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5 RESULTAT

I resultatet redogörs de kategorier som framkommit i databearbetningen och som är 
betydelsefulla för att besvara uppsatsens frågeställning.

5.1 Vad de estetiska uttrycksformerna innebär för läraren i 
förskolan.

5.1.1 Förskollärares tankar kring de estetiska uttrycksformerna

Några av förskollärarna uttrycker att de anser att de estetiska uttrycksformerna är 
både nödvändiga i förskolan men också en livsviktig del som är en del av en helhet. 
Dem är t.ex. en viktig del av kommunikationen, barn behöver uttrycka sig på andra 
sätt än genom det verbala språket. Det här är speciellt viktigt för de yngre barnen 
som kanske inte kan använda det verbala språket fullt ut. Samtidigt kan barnen i 
förskolan vara bättre på att uttrycka sig då de inte valt ett av språken.

Grunden för det estetiska arbetet ligger i det egna engagemanget och att man ska ha 
ett eget intresse samt att fokus ska ligga på att det ska vara roligt för barnen. Genom 
att själv skoja till det visar förskolläraren dels att vuxna personer också har fantasi 
men också att barnen ser att det är okej att göra så. Det i sin tur leder till att barnen 
inte lika lätt blir generade när de själva ska göra någonting. 

Arbetet är för många förskollärare roligt, det kan vara ett visst ämne som styr t.ex.
musik, sång och bild då det kan vara ämnen där förskolläraren känner sig tryggast
eller att det är för att ett visst område som passar henne bättre personligen då 
förskolläraren helt enkelt tycker om att sjunga eller måla. En förskollärare anser att 
en positiv faktor med att jobba med de estetiska uttrycksformerna är att de ger 
möjlighet till att förklara saker på olika sätt. Det framkommer också att även om det 
är vissa uttrycksformer som passar en själv bättre är det viktigt att tänka på att det 
kan finnas andra som passar barnen bättre men att det egna intresset ändå påverkar 
vad man gör mer av.

En förskollärare uttrycker att arbetet behöver vara strukturerat men att det ändå 
måste finnas en viss flexibilitet. Där det går att gå utanför ramarna och ta in barnens 
idéer och deras erfarenheter samtidigt som det är förskolläraren som styr. Lyhördhet 
för gruppen är också viktig i fråga om koncentration m.m. att det är sådana saker 
som också påverkar. Den röda tråden är viktig för att det som ska göras ska ge 
någonting.

… måste vara strukturerat man måste själv veta hur man tänkt lägga upp det för 
att det ska bli en för att de ska ge någonting för att det ska bli en bra röd tråd i 
det hela så att det blir som man tänkt sig och ibland blir det inte som man tänkt 
sig. Men då kanske barnen kommer på andra saker som gör att det blir saker dom
funderar på eller kommer på som dom kopplar till saker hemma eller saker dom
har varit med om eller så men ändå att det är en annan som styr liksom och sen 
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är det klart det är ju koncentration och sånt som påverkar också men där får man 
vara lyhörd och se

5.1.2 Vinster med de estetiska uttrycksformerna 

Alla förskollärare nämner olika vinster och fördelar med de estetiska 
uttrycksformerna och en säger att hon inte ser några nackdelar alls med arbetet. Att 
arbeta med de estetiska uttrycksformerna ger möjlighet till att utveckla fantasin, 
empatin och språket och med det lägger man också grunden till att förstå abstrakta 
saker. I t.ex. det matematiska arbetet är det estetiska arbetet en förutsättning för att 
nå alla barn, få dem intresserade och för att de ska få en förståelse för det som 
behandlas. Det ska vara på barnens villkor och enligt vad de väljer att göra, det är 
ingen som ska tvingas med i arbetet utan det ska vara roligt för barnen. I arbetet kan 
förskolläraren också visa att ett föremål inte behöver vara enbart det de föreställer
t.ex. kan en röd ärtpåse användas till att föreställa rödluvan och att det går att 
använda andra föremål för att gestalta en figur. I arbetet lär sig barnen att samarbeta, 
demokrati, språket och de traditionella ämnena kommer in i det estetiska arbetet.

… det är fördel faktiskt för oss här på förskolan att vi kan använda de estetiska 
uttrycksformerna för att lära barnen andra saker som dom får på köpet måste inte 
sitta o renodlat matematik utan vi kan liksom få det på köpet när vi gör saker 
dom tycker är roligt för det estetiska känns ju dom tycker det är kul

Både i planerad och oplanerad verksamhet lär de yngre barnen sig av de äldre, en 
förskollärare menar att de äldre barnen känner sig stora när dem ser att någon lär sig 
av dem. En annan berättar att de små står och titta när de stora dansar, avvaktar och 
sedan börjar de dansa också. Det här är inspirerande men det skapar också en glädje 
och stolthet hos dem stora att de kan ”föra över den erfarenheten att så kan man 
dansa”.   En förskollärare menar att en fördel med att arbeta med drama och musik är 
att det inte är så mycket för- och efterarbete. 

Genom att arbeta med de estetiska uttrycksformerna får alla barnen en chans att hitta 
något de tycker om att göra. Många förskollärare uttrycker att ingen uttrycksform är 
viktigare än någon annan utan menar att alla barn är olika och för ett visst barn kan 
en uttrycksform vara viktigare, t.ex. drama eller musik, och att det är barngruppen 
som får styra vad som är viktigast. Om barngruppen älskar att bygga då får den göra 
det men samtidigt hjälper förskolläraren dem hitta olika tekniker i byggandet och 
erbjuder dem olika saker, även sådant som barnen kanske inte är jätteintresserade av.
Det är också ett mål på förskolan att barnen ska få prova på olika tekniker, våga testa 
sina idéer och växa i det. Det är en fördel om barnen kan använda sig av alla de 
estetiska uttrycksformerna.

5.1.3 Nackdelar med de estetiska uttrycksformerna

Fyra av de intervjuade förskollärarna nämner några nackdelar med att arbeta med de 
estetiska uttrycksformerna. En nackdel är tidsfaktorn och att det finns andra saker 
som tar tid ifrån arbetet t.ex. arbete med barngruppen för att den ska fungera, 
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parplanering och sedan går det inte alltid att få ut tiden om någon är sjuk. En annan 
är att miljön kan begränsa att det inte finns tillräcklig yta inomhus till t.ex. en 
rörelsesamling och att förskolan då måste vara ute vilket inte går på vintern. 
Samtidigt som miljön är bra till annan skapande verksamhet. För- och efterarbetet 
kan också vara tidskrävande framförallt när det kommer till bild eller skapande 
speciellt med de yngre barnen då förskolläraren behöver vara med på ett annat sätt än 
med äldre, de äldre kan själva städa undan efter sig, skölja penslar m.m. menar en 
förskollärare.

En annan nackdel kan vara att det kan vara personalkrävande men samtidigt att under 
en stressig dag så kan det bli lugnare och mindre stressigt om personalen plockar 
fram ett bord med vattenfärger där barnen kan jobba. Dels blir det lugnare i 
barngruppen, miljön blir inte lika stimmig och stressnivån hos personalen sjunker.
Det som också krävs av personalen på en av förskolorna är att när förskolan jobbar i 
sina grupper så behöver alla vara på plats vid en viss tid och det leder till att den som 
stänger inte kan komma senare och att arbetet på det sättet kan vara 
personalkrävande. Fast samtidigt uttrycker förskolläraren att det är ”en prioritering 
som man får göra tycker jag”. 

För att arbeta optimalt med uttrycksformerna anser en förskollärare att det hade 
behövts mer eller annan kompetens hos personalen t.ex. hade det varit positivt om 
någon kunde spela gitarr eller om det funnits fler pedagoger på förskolan vilket 
följande citat ger uttryck för:

… man önskar att det var mer att det kunde vara en personal som på nått vis var 
stationerad i målarrummet så barnen kunde komma och gå som dom ville att det 
fanns någon tillgänglig där hela tiden eller i alla falla under vissa timmar på 
förmiddagen eller eftermiddagen så dom kunde utnyttja det mer

5.2 Hur förskolor arbetar med de estetiska 
uttrycksformerna

De estetiska ämnena används under hela dagen men att arbetet blir tydligare desto 
äldre barnen blir. Det skapande arbetet handlar till stor del om att få uttrycka sig på 
olika sätt t.ex. rita med olika tekniker som blyerts och få möjlighet att utveckla de 
här teknikerna. 

5.2.1 Samling på förskolan

Drama och improviserat arbete är på vissa förskolor det som står i fokus, det kan 
användas för att ge liv till leken men även användas i samlingarna. På samlingen blir
det tydligare att berätta en saga med hjälp av föremål än att bara läsa och 
förskolläraren får ett bättre gensvar från barnen. Det blir också mer kraftfullt att 
uttrycka det på olika sätt. Ett annat exempel på berättande med föremål är att under 
samlingen använda legobitar eller ärtpåsar till att gestalta olika figurer. Använda 
flanotavla är också ett sätt att berätta på där även barnen använder bilderna och 



20

berättar för varandra och de har lärt sig att en bild kan användas till många olika 
saker. Förutom att berätta olika saker på samlingen är musik något annat som 
används där det sjungs och ibland spelas det även på instrument. 

En dag i veckan enligt en förskollärare är det rörelsesamling och den startas som de 
andra samlingarna gör med en fruktstund. När frukten är uppäten sätts musiken igång 
och då är det samma startsång varje gång. Musiken efter den första låten varieras 
med jämna mellanrum. Till de olika sångerna görs olika rörelser.

… det [är] blandade sånger en del ska man sitta still på golvet för att man har 
rörelser i händerna eller använder armarna och så här en del ska man gå runt och 
röra sig sträcker sig på tå eller klampar eller såna här saker då så det är lite
blandat

En förskollärare berättar att de ibland har friskis och svettis minirörelse där barnen 
får träna både motorik och rytmik. 

5.2.2 Arbete utifrån målen
Det som styr arbetet på förskolan är styrdokument, riktlinjer från kommunen och 
verksamhetens egna pedagogiska mål. En förskollärare uttrycker det som att ”Vi får 
alltid oftast lite riktlinjer från kommunen att det här ska vi jobba med och sen så 
vinklar vi det så det passar oss”.

Utifrån verksamhetens egna mål arbetar förskolorna på lite olika sätt, på en förskola
har tre olika grupper skapats nämligen matematik/naturvetenskap, delaktighet och 
inflytande samt normer och värden. Det här jobbar sedan förskolan på olika sätt, 
arbetet med normer och värden handlar dels om förebyggande arbete men också vid 
konflikter. En del av arbetet är att barnen ska lära känna sig själva och förstå sig 
själva.

… stor del av det är egentligen att barnen ska lära känna sig själva och känna vad 
det är för känslor dom har, hur uttrycker det sig för att överhuvudtaget kunna 
förstå hur en annan människa känner sig barn eller vuxen då och kunna känna 
empati

Det här arbetar förskolan sedan med i olika teman kring de olika känslor så som glad 
och arg, arbetet med att vara arg beskrivs både som något förskolläraren och barnen 
pratar om men där de också får praktiskt arbeta med den här känslan. 

… man har pratat om det hur det känns att vara arg hur känns det i mig en fick 
en klump i magen, en blev varm i hela koppen en var så den skakade så här så 
det var väldigt olika så dom visste liksom hur det kändes för dom. Sen fick dom
t.ex. komma på bild också och fick se själva hur dom såg ut och sen fick dom
göra en papptallrik och rita på hur det känns att vara arg så dom fick göra det 
själva också och fick ut det då det märktes att en del barn hade ett väldigt behov 
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av det så dom gjorde flera t.ex. arga gubbar så det var ett bra sätt att förmedla sin 
egen känsla på

Att arbeta med konflikthantering kan förskolläraren göra genom att låta en 
handdocka lösa en konflikt. Det är då lättare att distansera sig då den egna viljan inte 
är med och att det kan vara lättare för barnet att se två dockor lösa en konflikt än att 
en själv är inblandad. 

Ett annat mål på förskolan är som tidigare nämnt matematik/naturvetenskap där 
förskolläraren arbetar med former. En av formerna barngruppen har arbetat med är 
cirkeln då det är något som barnen känner igen och arbetet med detta lägger grunden 
för det fortsatta arbetet med ovaler.

... kommer vi gå in på ovala formen och då ska vi fortsätta göra ägg […] lagt 
grunden denna veckan att då har vi en cirkel för då har vi liksom börjat med 
något dom känner igen det är runt  vi har sjungt om en gubbe cirkel dels blir det 
en rolig sak den här gubben cirkel som är rund och glad men samtidigt visar det  
också i sången att den är rund sen kunde han göra lite olika saker han kunde baka 
bullar som var runda han kunde baka tårtor som också var runda så att man 
försöker utnyttja så mycket som möjligt så att dom ska liksom få förståelse för 
vad det innebär så sång blir det där det blir också rita dom får välja färg och 
klippa ut rita av en rund form och klippa ut den och sen sätta upp den här på 
förskolan

På en annan förskola har ett temaarbete (se 5.2.3) skapats utifrån målen drama och 
konstruktions där det är blandade grupper från avdelningarna på förskolan.

5.2.3 Temaarbete

Temaarbete är något som ett flertal av förskolorna arbetar med. Ett temaarbete är 
bondgården där personalen har utgått ifrån barnens intresse och arbetet sker i 
smågrupper bl.a. har förskolan byggt en liten bondgård med tillhörande landskap och 
för att konstruera det här så har papier mache, lekakulor och naturmaterial använts. 
Samt så har förskolan ett trädgårdsland där de odlar. Ett annat arbete är historiska 
dörrar där fokus ligger på drama, bild och konstruktion, det som barnen fastnade för 
och som temat vuxit fram ur var porten på Kalmar Slott. Arbetet har här också skett i 
smågrupper och det barnen har fått fundera kring vem det är som finns bakom porten 
och man har gjort en dockteater och en bok om porten på Kalmar Slott. Barnen har 
även fått klä ut sig till prinsar och prinsessor. I nedanstående citat beskriver en 
förskollärare sitt arbete med rytmik från det att hon samlar barnen tills att övningen 
avslutas.

Jag brukar ha dom äldsta 4-5 år ungefär samlar ihop berättar vad vi ska göra nu 
ska vi ut på ett äventyr till havet sätter oss ner i en båt och så ror vi ut jag 
använder mig av nu av musik på cd skiva men sen har vi sen spelar jag trumma 
också så vi håller takt så dom håller takten o jag håller takten helt enkelt 
tillsammans och dom ror och håller takten genom att ro och så blir det 
skeppsbrott och då är det klassisk musik för den är fantastisk med att skapa 
känslor jag använder mig ganska mycket av afrikansk, asiatisk och klassisk 
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musik för det är så bra när det gäller rytmik och känslor i musik och då får alla 
barn naturligtvis hoppa i sjön och simma för båten går tyvärr sönder så kommer 
vi ut mitt på havet och ser massa olika sorters små fiskar och här har jag faktiskt 
använt mig av den här klassiska manamana som var med Mupparna den är ju 
byggd med lite tema som återkommer  hela tiden så fort manamana temat 
återkommer är det en ny liten fisk som simmar in i mitten av ringen och får göra 
ett eget litet solo där i dansen så att säga och sen så simmar den ut igen och så 
dansar vi alla tillsammans och sen så simmar det in en ny liten fisk så att dom får 
träna på att faktiskt stå liten form av framträdande soloframträdande i enkel lek 
lekform med dans då sen så har vi haft rytmik träning vi har en liten övning till 
där innan sen så har vi en vila vila och massagesång  så efter det vaknar vi upp 
av att regnet droppar och sen så har vi en del med rytm som regn regnsång där vi 
spelar svårt att förklara den går i 2 fjärdedels takt växlar upp till 3 fjärdedels takt 
först så droppar regnet väldigt rytmiskt sen  när det lugnar ner sig så är det 
valstakt då spelar man med äggen sen kommer regndropparna och då spelar vi 
med claves igen

5.2.4 Arbete i smågrupper

Att arbeta i smågrupper är det ett flertal av förskolor som arbetar med. På en förskola 
är barngruppen indelad på det här sättet och där får barnens tankar och idéer styr vad 
dem gör. De har bl.a. målat, varit ute och gjort skulpturer i naturmaterial. I den ena 
gruppen ligger fokus på att barnen själva skapar, målar och konstruerar, i den andra 
började arbetet som ett rymdtema men att det nu har övergått mer i ett 
konstruktionstema. Barnen bygger ett rymdskepp som bygger på barnens tankar och 
idéer om former och dylikt där arbetet började med att de gjorde en modell av 
rymdskeppet. På en annan förskola hade förskollärarna delat upp barngruppen i 
grupper efter de mål som personalen hade satt upp. 

5.2.5 Estetiska uttrycksformerna som isolerade händelser

Det estetiska arbetet kan ske som en isolerad händelse där förskolan gör olika saker 
som inte är planerade. 

… målar för målandets skull bara för det är kul blanda färger flaskfärger och ser 
vad det blir man kanske sjunger bara för det är kul handdockor bara för att det är 
roligt

Det här sker efter barnens önskemål och det ingår även i ett av förskolans mål om 
delaktighet och inflytande att barnen ska få vara med och påverka. Utöver den 
planerade verksamheten berättar en förskollärare att barnen själva håller på med dans 
och framförallt musik. Enligt en förskollärare är förmiddagarna är oftast planerade 
men eftermiddagarna är oplanerade och det är då det spontana arbetet sker t.ex. vill 
ett barn måla så plockar förskolläraren fram det. Det finns ett mål att allt material ska 
vara framme och att barnen själva ska kunna ta det dem behöver. För att nå dit är 
personalen med och stöttar samt hjälper barnen till att ta eget ansvar. 
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5.2.6 Förskollärares arbete med årstider och traditioner

Att arbeta med årstiderna är också aktuellt, det blir efter årstiderna men också när det 
händer något nytt i naturen. Genom att sätta upp ett träd, som förskolläraren klippt 
ut, tillsammans med barnen i fönstret på förskolan går det att se naturen bakom och 
följa vad som händer. Nästa steg blir att plocka in och synliggöra det på det egna 
trädet. På hösten så gjordes det en jämförelse med hur det såg ut ute och vad som 
fanns ute, det fanns fortfarande löv kvar på träden så personal och barn plockade löv, 
laminerade dem och satte upp dem tillsammans i trädet. Djur var något som också 
sattes upp där barnen själva fick fundera kring dem t.ex. blev det en diskussion kring 
älgjakten där några av barnens föräldrar jagade och andra jagade inte och likadant 
blev det ett samtal om haren som bytte färg på vintern. När snön kom hade 
förskolläraren tänkt att barnen skulle få sätta upp snö men inte hur. Här fick barnen 
komma med förslag, ett var att det gick att använda papper eftersom det var vitt och 
likaså bomull. Barnen fick därför vita pappersremsor, bomullstussar och silkespapper 
som rullades ihop till bollar. Snön sattes upp när löven plockats ner, som då hade 
ramlat och gruppen gömde igelkotten som gått i idé. Nu på våren har snön ersatts av 
knoppar och de blommor som kommit.

I årstidsarbetet kommer också traditionella sånger in höstsånger, julsånger m.m. och 
även de olika högtiderna kommer in i arbetet. Vid jul blir det traditionellt julpyssel 
där barnen får klippa, klistra och måla efter sin förmåga. Efter jul har förskolan en 
julgransraskning då julen raskas ut och en förskollärare spelar dragspel och det 
sjungs de traditionella julsångerna. Midsommar är en annan högtid och då gör 
förskolan en midsommarstång, till den plockar förskolan blommor, löv m.m. som 
sedan binds på stången. Här spelar en i personalen också dragspel och 
midsommardanserna dansas, i firandet är även fritidsbarnen från skolan med.

5.2.7 Dokumentation en del av arbetet

En del av det som ingår i förskolans arbete är dokumentation, ett sätt att 
dokumenterar är genom att ta kort. De sparas sedan och används dels för arbetet i 
arbetslaget men också till att sättas upp så att barn och föräldrar kan ta del av 
dokumentationen. Till bilderna finns det också en text på vad det är man har gjort. 
Enligt en förskollärare dokumenterar de också genom att ha ett bildspel på datorn. 
Annat som kan sättas upp på väggarna är t.ex. veckans sång. En annan del av 
dokumentationsarbetet är att ta tillvara på barnens tankar genom att anteckna innan
gruppen börjar och under tiden.

… försöker jag anteckna det dom berättar och deras tankar både innan vi gör 
projektet eller vad det är för nånting som vi håller på med o under tiden försöker 
fånga upp o anteckna så mycket som möjligt som dom säger

Ett annat sätt att fånga upp barnens tankar är att ha ett möte innan gruppen börjar 
med t.ex. projektet där förskolläraren först tar närvaro. Efter det påminner hon 
barnen om vad som bestämdes förra gången att gruppen skulle göra nästa gång och 
vad de behöver göra idag för att komma vidare. Under tiden antecknar förskolläraren 
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och på slutet samlas gruppen ihop igen där det görs en lite utvärdering om hur det 
gått och vad som ska göras nästa gång för att komma vidare. 

… men som start på varje tillfälle så har vi ett litet möte brukar jag kalla det för 
skriver man upp alla som är där under dagen o sen så kollar vi alltid vad vi 
bestämde förra gången att vi skulle göra idag så antecknar det o sen så går vi 
igenom lite tillsammans hur gick det förra gången vad hände vad behöver vi göra 
idag för att komma vidare och sen så antecknar jag vad dom säger då o så jobbar 
vi o så samlar vi ihop oss mot slutet o gör en lite utvärdering vad var det som 
hände hur går vi vidare till nästa gång 

En del av dokumentationsarbetet är att återkoppla arbetet till barngruppen dels för att 
de själva ska se vad de har gjort, men även som en påminnelse i det fortsatta arbetet. 
Ett sätt är som ovanstående citat visar är att ha ett litet möte. 

5.3 Tanken bakom arbetssättet/arbetssätten

5.3.1 Tillåtande klimat
Utgångspunkten för det estetiska arbetet är enligt en förskollärare leken, att det är 
genom leken som barnet lär sig och genom den kan han/hon använda hela sin kropp 
och många av sina sinnen. 

Det är viktigt att ha ett tillåtande klimat där inget är rätt eller fel när det kommer till 
det skapande arbetet där förskollärarna uppmuntrar barnen till att lita på sig själv och 
våga prova saker, även om andra tycker det är omöjligt, konstigt eller att det inte går 
att göra på ett visst sätt. Barnet ska få tid att prova lösa problemet och går det inte 
kommer det oftast på någonting annat. Oftast hjälper och inspirerar barnen varandra.  
Det är viktigt att förskolläraren inte säger att det inte går att göra på ett visst sätt eller 
nekar barnet eftersom då förstör pedagogen för barnet och kan leda till att barnen
”blir osäkra o splittrade då om dom vet att dom kan få ett nej”.

Barnen ska ha tillgång till olika material, kunna ta själv eller be en vuxen som tar 
fram det. Det här gör att miljön blir lugnare när barnen har tillåtelse att sitta och 
prova idéer samt blir miljön mer inspirerande om de får vara med och påverka den. 
Pedagogen ska inte gå in för fort och hjälpa barnet utan fungera mer som handledare 
och rådgivare. Samtidigt så finns det ett tydligt ramverk på förskolan med tydliga 
regler och ramar.

Det viktigaste målet med temaarbetet enligt en förskollärare är att barnen ska få 
utvecklas och vara delaktiga, målet är inte att de ska lära sig allting om en bondgård. 
Det är mycket improviserat arbete då det inte finns mycket tid över till planering men 
barnens intresse är det som står i fokus och det är där mycket av arbetet tar sin 
utgångspunkt.
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5.3.2 Barnen som utgångspunkt
Att barnens intresse är det som är i fokus framkommer i undersökningen men att det 
ibland kan vara svårt att få barnen intresserade och att förskolläraren kan behöva 
styra barnen lite. Samtidigt går det inte att planera allt eftersom det oftast tar andra 
vägar och att det är viktigt att ta hjälp av barnen i arbetet. Att arbetet ska vara 
lustfyllt för barnen är viktigt och valet av metod varierar för att kunna nå barnen på 
olika sätt ett då alla är olika och behöver olika sätt för att förklara sig eller för att 
förstå olika fenomen. Det här också viktigt att barnen får lära sig att det finns många 
olika sätt att lära sig på och inte bara ett sätt och att det är något som de kommer ha 
nytta av när de kommer upp i skolan. Även att barnen ska vara delaktiga och få med 
och påverka är något som förskollärarna tycker är viktigt. 

Kan ju säga att vi har jobbat det här året med att verkligen bejaka deras tankar 
och idéer låta dom få prova o bygga o måla o skapa i vilket material dom än vill 
bygga med för att dom ibland bygger dom med våra möbler ibland bygger dom
med madrasserna dom bygger med eller dom a o använder dom har snappat det o 
lärt sig tycker jag är väldigt härligt att dom får använda olika material dom kan 
sitta med sitt papper o tänka men jag behöver fjädrar eller jag behöver för att 
skapa den fågeln jag ska göra t.ex. och då vet dom att det är bara att antingen o 
hämta eller fråga så får man

5.3.3 Skapa trygghet i barngruppen
Tanken bakom rörelsesamlingarna är att det dels skapar en trygghet med att ha 
samma startsång, barnen vet vad som är på gång och att det blir något som de gör 
tillsammans. Rörelsesamlingarna ger också barnen möjlighet till att få utlopp för sitt 
rörelsebehov under kontrollerade former). Trygghet är också något som andra 
förskollärare nämner t.ex. att det skapas i årstidsarbetet då barnen ser att det 
återkommer från år till år men de vill även möjliggöra för barnen att uppleva det på 
olika sätt. Det traditionella arbetet är en grund att stå på inför framtiden och barnen 
får också möjlighet att förstå att traditionerna firas på olika sätt. Samtidigt uttrycker 
förskolläraren att det är viktigt att respektera föräldrarna och hur de firar olika 
traditioner eller om de inte firar.

Det är också i läroplanen att man går igenom traditionerna men sen är det också 
att vi tycker det är ett trevligt sätt för barnen att förstå traditionerna och vad de 
innebär att man förklarar vad som ligger bakom förklarar vad som ligger bakom 
julen förklarar vad som ligger bakom påsken sen att dom får berätta vad dom har 
varit med om dom letar påskägg hemma i trädgården en del o en del har en 
jultomte o en del har minsann inte nån jultomte kan inte förstå varför deras 
mamma och pappa har sagt att det inte finns nån jultomte så gäller en balansgång 
där att man tillmötesgår och inte trampar in på någons revir där var och ens i 
familjen har bestämt hur man vill ha det till jul och påsk

En annan trygghetsfaktor är arbetet i smågrupper där barnen ska ha en trygg grupp 
där det är få antal barn med en fast personal som kan följa barnens utveckling. 
Tryggheten ska leda till att de vågar ge uttryck för sina tankar och idéer men även att 
det också finns utrymme till det. En fördel är dessutom att det är lättare för 
personalen att fånga upp barnens idéer och att alla får möjlighet att prova sin idé 
någon gång. Det här leder till att när barnen förstått att deras idéer tas tillvara då 
kommer barnen med ännu fler idéer och barnen känner sig även viktiga. I en stor 
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grupp är det svårare att vara med och påverka och göra sin röst hörd. Delaktigheten 
blir större i mindre grupper och det är lättare att prata ihop sig vad det är som 
gruppen ska/vill göra. Arbetssättet möjliggör också att barnen får möjlighet att göra 
klart utan att bli avbrutna, skulle de inte vara klara när det är dags för andra 
aktiviteter finns det möjlighet att lämna och komma tillbaka senare och göra klart.
Det leder också till att i alla fall att de äldre barnen kan förklara vad de håller på med 
om förskolläraren är sjuk och någon annan personal måste ta gruppen eftersom de är
med i planeringen, genomförandet och utvärdering. För de yngre barnen på ett två år 
finns det en noggrannare planering som pedagogerna konstruerat.  

5.3.4 Val av material

Det finns även en tanke bakom det material som används en förskollärare menar på 
att 

Det är bra att jobba med naturmaterial också för att det är så det är inget 
förutbestämt vad det ska bli heller utan det är ju det kan ju bli det kommer bara 
från barnens ögon annars har man färdiga material så kan det nästan bestämma 
innan lite vad det blir för nånting då

I arbetet med normer och värden användes papperstallrikar och tanken med att 
använda det är att:

Det är lite annorlunda att jobba med oftast så har man papper det här blev liksom 
en symbol för ansiktet det här runda och man kunde se då att man satte lite tyg 
eller lite garn som hår då att man fick välja vilken färg man tyckte att man hade 
så blev en liten symbol för en själv det här barnen får göra det praktiskt att dom
känner sig delaktiga i det dom gör att dom får göra det på sitt sätt att det blir på 
deras villkor att det inte bara är någon vuxen som kommer och säger att nu ska 
man göra si eller så utan man får göra det på sitt sätt blir mer nära för dom det 
betyder någonting för dom
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6 DISKUSSION

I kapitlet diskuteras resultatet utifrån uppsatsens frågeställning kopplat till den 
tidigare forskning som framkommit i uppsatsens bakgrund.

6.1 Innebörden av de estetiska uttrycksformerna 

Att de estetiska ämnena är viktiga i förskolan syns både i den här undersökningen 
samt i Vygotskijs (Jerlang & Ringsted, 2007) och Deweys tankar (Dewey, 2004) och 
i Lpfö98 reviderad 2010 (Skolverket, 2010). Dewey menade att eleven är en sökande 
varelse som lär sig själv men det är genom samspelet som människan utvecklas. 
Samt att det här som skolan ska fokusera att träna barnen i samarbete m.m. (Dewey, 
2004). Vygotskij ansåg också att det sociala samspelet var viktigt då en människas 
erfarenheter uttrycks genom språket men också att det är genom det sociala 
samspelet som intellektet (Jerlang & Ringsted, 2007) och de högre medvetna 
funktionerna utvecklas (Smidt, 2010). Till skillnad från Dewey tar Vygotskij upp 
betydelsen av estetiken där skolan ska ge barnen olika upplevelser och att i det 
estetiska arbetet kommer andra ämnen in (Lindqvist, 1999). Något Dewey också ger 
uttryck för (Dewey, 2004).  

Några av förskollärarna menade att de estetiska uttrycksformerna är nödvändiga och 
livsviktiga. De är en del av en helhet. Läroplanen för förskolan 1998 reviderad 2010 
(Skolverket) är av liknande mening där det uttrycks att de estetiska uttrycksformerna 
är en del av förskolans innehåll. Förskollärarna i den här undersökningen gav uttryck 
för att genom de estetiska ämnena utvecklade barnen språk och kommunikation, 
empati, samarbete och fantasi. Samt att uttrycksformerna gav möjlighet till att få in 
andra ämnen när förskolläraren skulle arbeta med t.ex. bild.  

Planerad verksamhet

Vesterlund (2006) tar upp vikten av att det finns en röd tråd i ens arbete och att 
pedagogen har en genomtänkt planering men att det är viktigt att vara så pass flexibel 
att det går att gå utanför den. Det här är något som också kommer fram i den här 
undersökningen, vikten av att vara strukturerad och ha en röd tråd för att det som ska 
göras ska ge något resultat. Dock ges det uttryck för att på en av förskolorna fanns 
det inte så mycket tid över till att planera verksamheten utan att en stor del av arbetet 
var spontant. Vilket visar förskollärarnas flexibilitet och kreativitet. 

Avsaknad av utbildning

Det som är intressant att se är att det som Gillespie & Glider (2010) tar upp att 
förskollärare saknar kompetens i de estetiska ämnena, något som också framkom i 
den här undersökningen och där en förskollärare uttryckte en önskan om att det 
skulle finnas personal som kunde spela t.ex. gitarr. Att alla inte har utbildning i de 
estetiska ämnena tror jag har med att göra vad för inriktning personen har valt när 
hon/han läste till förskollärare och att även här påverkar det egna intresset. Vilket 
också framkommit i undersökningen då det egna intresset påverkar vad 
förskolläraren gör mer av och att själv vara intresserad och engagerad påverkar 
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barnen positivt. Samtidigt menade ett par förskollärare att det var viktigt också att se 
utanför sig själv och se vad som passar barnen och låta det styra arbetet. 

6.2 Arbete med de estetiska uttrycksformerna

Arbetet i förskolorna bygger på dels styrdokumenten (Gannerud & Rönnerman, 
2007), men även som det har framkommit i den här undersökningen på riktlinjer från 
kommunen och de egna pedagogiska målen. Hur sedan det här arbetet utvecklas och 
ser ut varierar från förskola till förskola. Det har varit lärorikt att få höra av 
förskollärarna vilken variation det finns i arbetet ute på förskolorna. Arbete i 
smågrupper verkar vara ett sätt som fungerar på förskolorna. Där de här grupperna 
kommer in i temaarbete, arbete utifrån de pedagogiska målen m.m. Även om det 
ibland kunde upplevas som personalkrävande att jobba i smågrupper så var det en 
prioriteringsfråga. Trots att det nämndes som en nackdel upplevde jag det som att det 
inte var någon större uppoffring från personalens sida eftersom fördelarna vägde 
över. Det finns en tydlig tanke bakom arbetssättet och det är framförallt att 
förskollärarna utgår ifrån barnen och deras intresse samt att det ska vara ett lustfyllt 
arbete där ingen tvingas med. Här ser vi spår av Deweys tankar som menade på att 
grunden till att lära sig saker ligger hos elevens spontana och impulsiva önskningar 
där han/hon är en aktiv sökande varelse (Arwedson & Arwedson, 1998). 

Ämnesintegration 

Det är genom de praktiska ämnena som barnen ska möta de teoretiska ämnena för 
första gången (Dewey, 2004).  Spår av de här tankarna syns hos en förskollärare som 
menade att de estetiska uttrycksformerna var dels en förutsättning för att nå alla 
barnen när de arbetade med matematik, men också att de här ämnena la grunden till 
att förstå mer abstrakta saker. En annan likhet som finns är den mellan Vygotskijs 
tankar om estetiken där han menade att det kommer in andra ämnen när barnet 
skapar (Lindqvist, 1999), något några förskollärare också ansåg. Här menade en 
förskollärare att

… det är fördel faktiskt för oss här på förskolan att vi kan använda de estetiska 
uttrycksformerna för att lära barnen andra saker som dom får på köpet måste inte 
sitta o renodlat matematik utan vi kan liksom få det på köpet när vi gör saker 
dom tycker är roligt för det estetiska känns ju dom tycker det är kul

Ärlemalm-Hagsér (2008) tar upp att bild användes för att nå ett mål inom 
naturkunskap. Att använda de estetiska uttrycksformerna integrerat med de andra 
ämnena är något som också framkommer i den här undersökningen. En förskollärare 
berättar så här om sitt arbete med matematik: 

… kommer vi gå in på ovala formen och då ska vi fortsätta göra ägg […] lagt 
grunden denna veckan att då har vi en cirkel för då har vi liksom börjat med 
något dom känner igen det är runt  vi har sjungt om en gubbe cirkel dels blir det 
en rolig sak den här gubben cirkel som är rund och glad men samtidigt visar det  
också i sången att den är rund sen kunde han göra lite olika saker han kunde baka 
bullar som var runda han kunde baka tårtor som också var runda så att man 
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försöker utnyttja så mycket som möjligt så att dom ska liksom få förståelse för 
vad det innebär så sång blir det där det blir också rita dom får välja färg och 
klippa ut rita av en rund form och klippa ut den och sen sätta upp den här på 
förskolan 

Ovan är exempel på hur de olika ämnena kan integreras med varandra men det går 
också att se att i t.ex. dans med rytmik ligger fokus på det och inte då på t.ex. 
matematiken. 

6.3 Tankar bakom arbetet på förskolan 

Delaktiga barngrupper

Undersökningen visar att förskollärarna ser barnen som en hjälp i arbetet men också 
som en utgångspunkt. Barnens delaktighet är något väsentligt och det är skillnad mot 
den tidigare forskningen som till stor del inte betonar det här. Ett uttryck för det här 
är:

Kan ju säga att vi har jobbat det här året med att verkligen bejaka deras tankar 
och idéer låta dom få prova o bygga o måla o skapa i vilket material dom än vill 
bygga med för att dom ibland bygger dom med våra möbler ibland bygger dom
med madrasserna dom bygger med eller dom a o använder dom har snappat det o 
lärt sig tycker jag är väldigt härligt att dom får använda olika material dom kan 
sitta med sitt papper o tänka men jag behöver fjädrar eller jag behöver för att 
skapa den fågeln jag ska göra t.ex. och då vet dom att det är bara att antingen o 
hämta eller fråga så får man

Ett annat exempel på det här är att enligt Lindhal (2002) byggdes projektet upp med 
barnen, det kunde bygga på deras tankar och på en av förskolorna var det barnens 
intresse som styrde vad som gjordes i gruppen. Att barnen är delaktiga och att deras 
idéer tas tillvara framkommer som något viktigt att göra.

Tillåtande klimat och trygga barngrupper

Ett par faktorer som kommer upp i den undersökningen och som troligtvis påverkar 
varandra är det tillåtande klimatet och trygghet. Trygghet försöker förskolorna arbeta 
med på olika sätt och de menar att den uppstår i arbetet med smågrupper, 
återkommande aktiviteter och händelser. Men ett tillåtande klimat är också något 
som skapar trygghet då barnen vet att de kan prova på olika saker och testa sina 
idéer. En förskollärare menade att barnen ”blir osäkra o splittrade då om dom vet att 
dom kan få ett nej”. Genom att ha ett tillåtande klimat menar förskolläraren att: 

… man kan sätta sig ner o få lugn ro o sitta o bygga eller göra konstruera saker 
det har verkligen just att dom har fått den tillåtelsen att sitta o prova sina idéer 
blir en lugnare barngrupp då tycker jag dom sitter jättemycket o tejpar o klistrar 
o fixar hela miljön blir lugnare om dom får göra det annars förstör vi vuxna om 
vi säger nej så får ni inte göra o då blir det stimmigt
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Barnen använde också de estetiska uttrycksformerna själva utanför den planerade 
verksamheten, barnen dansade, musicerade, målade etc. 

6.4 Avslutande reflektioner och förslag till fortsatt forskning 

Det som är intressant att se här som inte kommit upp tidigare är att barn kan vara 
bättre på att uttrycka sig på andra sätt än genom det verbala. Det tror jag också har att 
göra med att som det kom fram i undersökningen, att dels har de inte valt ett av 
språket. Samt för att det oftast finns en rik tillgång av olika uttryckssätt och språk på 
förskolan. Även att de olika språken kan kombineras är något som Vygotskij tar upp 
att t.ex. när barn ritar berättar de samtidigt (Lindqvist, 1999). Det hade varit 
intressant att forska vidare inom det här området och se på vilka sätt barn uttrycker 
sig, vilka språk de använder och vilka strategier de använder för att förmedla sig. 

Avslutningsvis går det att se att den här undersökningen kan få betydelse för 
förskoleverksamheter då den dels kan fungera som en inspirationskälla till hur man 
kan arbeta. Den kan även väcka funderingar kring hur gör vi och varför? Uppsatsen
visar också på betydelsen av de estetiska uttrycksformerna och vilka vinster de ger.
De estetiska ämnena är en del av en helhet, men en mycket viktig del.
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BILAGA 1

Intervjuformulär

Intervjufrågor

Vad har du för tjänst?

Vad är det för ålder på barngruppen?

Hur arbetar ni med de estetiska uttrycksformerna?

Ev. följdfrågor.

- Vad är tanke bakom metoden?

- Varför har ni valt just det här arbetssättet?

- Vilka fördelar/nackdelar ser ni med att arbeta på just det här sättet.

- Hur ser arbetsprocessen ut? 

Vad tycker du om de estetiska uttrycksformerna?

Vad för fördel/nackdel ser du med att arbeta med de olika uttrycksformerna?



BILAGA 2

Informationsblad

Hej!

Här kommer information inför intervjun.

Materialet kommer endast att användas till min C-uppsats och du som blir intervjuad 
har rätt att avbryta intervjun när som helst. Intervjun kommer att spelas in på band.

Jag kommer att utgå ifrån en grundstomme av frågor och de är följande:

 Hur arbetar ni med de estetiska uttrycksformerna?
 Vad tycker du om de estetiska uttrycksformerna?
 Vad för fördel/nackdel ser du med att arbeta med de olika uttrycksformerna?

Mvh

Anna Nordén


