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Sammanfattning 
Bakgrund 

Denna studie undersöker hur pedagoger kan kommunicera med barn genom estetiska aktiviteter i 

förskolan. 

Syfte 

Detta arbete har som syfte att bidra med kunskap om barns kommunikation genom estetiska 

aktiviteter.  Mer specifikt studeras här kommunikationen mellan barn och pedagoger i samband med 

estetiska aktiviteter. 

Metod 

Det här är en kvalitativ studie där vi har använt oss av intervju och observation. Under intervjuerna 

och observationerna studeras kommunikativa estetiska aktiviteter.  

Resultat 

Vår studie visar att estetiska aktiviteter kan vara ett hjälpmedel för kommunikation. Barnen får 

möjlighet till att uttrycka sig, inte bara verbalt, då de estetiska aktiviteterna blir ett kommunikativt 

hjälpmedel. De estetiska aktiviteterna som blivit studerade är bildberättande utifrån musik och 

boksamtal.  Dessa observationer resulterade i att barn uttryckte sina tankar, känslor och teoretiska 

resonemang utifrån sina bilder, sagan och egna erfarenheter. Genom dessa estetiska aktiviteter 

framgick det att pedagoger är viktiga för barnens kommunikation, samt att materialet och miljön har 

en stor inverkan för barns kommunicerande.  
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Inledning 
Estetik betyder i grund och botten det sinnliga. Förr ansågs estetiken tillhöra konsten, till det 

sköna och harmoniska. Idag har estetik fått en annan innebörd inom estetiska lärprocesser, där 

syftet ligger i att känna och göra genom alla våra sinnen, samt att reflektera kring görandet. Vi 

är i denna studie intresserade av hur estetiska aktiviteter kan bidra till och vara ett verktyg för 

kommunikation. På vilket sätt kan bild, musik, sagor och kommunikation påverka barnen i 

deras skapande och samspel? 

Under utbildningens gång har vi fått en djupare förståelse för hur estetik och lärande hör 

samman. Vi har fått en förståelse och kunskap om hur viktigt det är att barn får kommunicera 

och lära genom estetiska lärprocesser. Genom praktiskt och teoretiskt lärande har vi fått en 

inblick i hur estetiska lärprocesser påverkar barns utveckling både på ett känslomässigt, och 

ett kunskapsutvecklande plan. Vi har upplevt att bildskapande och musik är en viktig del i 

förskolan. Barns bildberättande kan till exempel vara en språkutvecklande lärprocess.   

Vi har valt att fokusera på kommunikationen mellan vuxna och barn för att försöka förstå 

barns uttryck av känslor och tankar. Vi har båda goda förkunskaper kring estetiska ämnen och 

har även kunskaper kring hur det har påverkat oss i vårt lärande. Genom våra erfarenheter har 

vi upplevt och sett innebörden i hur viktigt det är med estetiskt lärande i förskolan. Det är 

många gånger en betydande ingång för barns kommunicerande.   

Syfte 

Läroplanen för förskolan 
Studien grundar sig på det styrdokument som förskolan ska följa. 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” (Lpfö 98 rev. 2010, s. 10).  

Leijon (2013, s.54) diskuterar meningsskapande som ett sätt för att mötas i olika synsätt för 

utveckling och lärande. Mening kan vara ett sätt att kommunicera genom bilder, drama, texter 

eller tal där lärandet är ett resultat av meningskapandet. Leijon förklarar att kunskap och 

lärande ofta är två saker som kan hänga ihop, med det menat att genom att lära sig nya saker 

skapar man en kunskap och det är viktigt att lärandet ska vara givande och ge kunskap. I 

läroplanen för förskolan står det att: ”att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, sång, musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av 

tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolan för att sträva att främja barns 

utveckling och lärande” (Lpfö 98 rev. 2010, s.7).  



 

Detta arbete har som syfte att bidra med kunskap om barns kommunikation genom estetiska 

aktiviteter i förskolan.  Mer specifikt studerar vi här hur pedagoger kan kommunicera med 

barn med hjälp av estetiska aktiviteter. 

Forskningsfrågor 
Hur kan pedagoger med hjälp av estetiska aktiviteter bidra till att barnen kommunicerar?  

På vilket sätt kan kommunikation genom estetiska aktiviteter bidra till att barn uttrycker sina 

känslor och tankar?  

 

Bakgrund  
Tidigare forskning 

Kreus visade i en studie (Kreus 2013) att barn genom bildskapande fick möjlighet att öva på 

bland annat kommunikation och samspel. Kreus beskriver en situation där två flickor sätter 

sig vid ett ritbord tillsammans, där det finns papper i olika färger och storlekar, färgpennor, 

kritor och annat material som kan locka barnen till att skapa. Barnen ber varandra att skicka 

de olika materialen till varandra. Lite senare föreslår en av flickorna att de kan fläta ihop sina 

teckningar genom att leka att de ska göra inbjudningskort. Då får de bilder som skapats av 

dem själva en kommunikativ funktion, där teckningarna flätas ihop och bildar samma tema 

(Kreus 2013, s.37).  

 

Häggström (2011) har inom sin yrkesverksamma tid forskat om estetik. Hon har arbetat på 

olika verksamheter, exempelvis förskolan. Där har hon erfarenhet av att estetiska aktiviteter är 

betydelsefulla och viktiga för såväl barn, vårdnadshavare och pedagoger. Hon belyser också 

att i de högre skolåldrarna, har skolan inte tillvaratagit estetik som ett ämne för lärande. De 

har skilt på tanke och känsla, kunskap och handling. Häggström refererar i sin avhandling till 

Lind (2010) som förklarar estetiska processer som ett sätt att kommunicera på, där förskolan 

ska bidra till en sådan miljö.  

Båhlström & Nordin (2014, s.5, 31) belyser estetisk innebörd. En estetisk verksamhet bidrar 

till ett glädjande och inspirerande arbetssätt. I denna studie framgår det även att barnen tycker 

om de estetiska aktiviteterna. Petersen och Elingsen (2014) har i sin studie fokuserat på hur 

förskollärare ser på och arbetar med estetik. I deras studie framkom det att förskollärarna har 

en positiv syn på det estetiska lärandet, men det framkom även att verksamheten är utformad 

efter scheman och dagliga rutiner som ibland kan bidra till en tidspressad miljö. Detta kan 

leda till att barnen blir begränsade i sina estetiska aktiviteter. I studien förklarade några 

förskollärare också att estetiska aktiviteter kan vara ett alternativt sätt att uttrycka sig på. 

Vissa barn behärskar ännu inte det verbala uttrycksättet, då är det viktigt att det finns andra 

vägar att uttrycka sig på. Därigenom kan varje barn göra sig förstått. De får använda ett språk 

som de känner sig bekväma med. Genom estetiska aktiviteter får alla barn chansen att berätta 

sin historia. De får uttrycka sig på olika sätt och efter sina egna villkor. De barn som anses 

vara blyga vågar ofta ta för sig mer, detta då det inte ställs några krav på rätt och fel.  

  



Estetiska lärprocesser 
Estetiska lärprocesser är en del av den kunskapande och pedagogiska miljön. Genom estetiska 

lärprocesser kan barnen erbjudas ett varierat språk. Därför är det viktigt att ta tillvara barns 

inlärningssätt och ge barn möjligheter att få uttrycka sig med hjälp av olika uttrycksformer. 

När barn får möjligheten att pröva på olika estetiska aktiviteter i verksamheten, som 

exempelvis drama, dans och slöjd, kan de uttrycka sig genom den aktivitet som tilltalar dem 

mest och som de känner att de kan uttrycka sig genom (Qvarsell 2012).  

Levin, Klerfelt och Qvarsell (2012, ss. 77–-84) tolkar Lev Vygotskijs syn på skapandet, där 

Vygotskij ser skapandet som ett sätt att ta till sig världen. Han anser att processen är det 

viktiga under skapandet. Skapandet kan uttryckas utifrån det som sker i världen, men även det 

som händer inom oss känslomässigt. Skapandet är väsentligt eftersom människor behöver 

använda tanke, känsla och handling. När det talas om konsten kan det innebära att ett nyfiket 

förhållningssätt intas där alla inkluderas. 

”Musik skapar glädje och dans 

glädje och dans skapar rörelse 

Rörelse skapar koordination 

Koordination skapar förståelse 

Förståelse skapar ord 

Ord skapar meningar 

Meningar skapar språk” 

        (Vesterlund 2003, s. 8). 

 

I citat ovan förklarar Vesterlund hur musik sammanflätas med språket. Musik för ihop 

individer ifrån olika platser runt om i världen. Med hjälp av musik förstår vi omvärlden 

genom vårt eget sätt att uttrycka oss på, exempelvis genom kroppspråk som kan vara rytmer 

och rörelser, utan att uttrycka oss verbalt (Vesterlund 2003, s. 8).  

Det är viktigt att utmana sig själv under skapande processer. Till exempel kan det innebära att 

det finns en poäng i att skissa och pröva sig fram om och om igen. Det är av betydelse att ge 

barn det stöd de behöver för att förstå bildskapande som ett sätt för att skapa kommunikation, 

där bild är ett sätt utöver det verbala språket att uttrycka oss på. Bildskapandet går att tolka på 



olika sätt, exempelvis genom det egna skapandet som knyter an till känslor och stärker ens 

personlighet. Bildskapande kan även ses som ett redskap för kunskap, lärande och förståelse 

(Bendroth Karlsson 1998, ss. 7–11).  

Estetik som intryck och uttryck 
Estetik har fått en framträdande roll inom olika kulturella sammanhang. Enligt läroplanen står 

det att förskolan ska sträva efter att följa samtiden vilket innebär att barn ska få kunskap om 

det som sker här och nu i dagens samhälle. Lärare behöver därför fortbilda sig inom hur de 

kan förhålla sig till estetiken och dess frågeställningar (Lindstrand och Selander 2009, s. 107). 

Förskollärare har ett uppdrag som handlar om att lära genom lustfyllda upplevelser. Därför är 

det av stor betydelse att pedagoger utvecklar ett pedagogiskt språk för att tala om estetiska 

ämnen i praktiken (Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling 2014, s.5).  

Estetik handlar bland annat om våra intryck och uttryck. Individen upplever saker och ting 

genom sinnen och upplevelser och kan förmedlas genom estetiska uttryck. Estetik är kulturellt 

och socialt anknutet. Barn använder sig av olika uttrycksformer för att försöka förstå och tolka 

sig själv och sin omgivning. I förskoleverksamheten kan barnen få uttrycka sig genom bland 

annat bild, musik, drama, teknik, dans med mera. Dessa ämnen kan synliggöras för barnen 

genom en gemensam kommunikation med kamrater och pedagoger. Det kan bidra till att barn 

får en utvecklad förståelse för att människor tycker och tänker olika (Riddersporre & Persson 

2010 ss.191-203).   

Estetiskt förhållningssätt  
Musik och andra estetiska aktiviteter har ofta klassats som något underhållande. Det behövs 

forskning som visar på att skapandeprocesser är anknutet till lärandet om oss själva, men 

framförallt som ett sätt att lära sig ny kunskap på.  

På samma sätt som barnens teckningar är genuina är musikens kraft också det. Oftast upplevs 

det som att det är fult är gå in och ändra ett barns teckning. Det kan jämföras med upplevelser 

och tolkningar av musik som kan anses vara något personligt som inte ska styras. Vid sidan 

om detta förhållningssätt till hur musik ska förstås finns det även en tanke med att ha ett 

pedagogiskt och kommunicerbart förhållningssätt inom musiken. Lärare kan exempelvis 

tillsammans med barnen uppmuntra och synliggöra barnens upplevelser. Genom sociala 

aktiviteter ges människor förutsättningar för att sortera erfarenheter och tankar 

(Wallerstedt,Lagerlöf & Pramling 2014, ss.  5,  91-103).  

  



Teoretisk utgångspunkt  
Studien undersöks med hjälp av teorier och litteratur som berör kommunikation, lärande, 

estetik, känslor, musik och bild i förskolan. Studien undersöks utifrån ett sociokulturellt och 

interaktionistiskt perspektiv. 

Sociokulturellt perspektiv  
Hwang och Nilsson (2011) tolkar Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv genom att belysa 

hur barnet bygger upp sin bild av världen genom erfarenheter, socialt samspel och kulturer. 

Språket är det första verktyg barn använder sig av. Detta för att barnet ska kunna socialisera 

sig med andra, samt att förstå sig själv. Språk och kultur är anknytet till vårt tänkande. Den 

vuxnes förhållningssätt till barnet är viktigt för barnets utveckling, därför är det av betydelse 

att barnen får hjälp utav de vuxna. Genom interaktion blir människor mer medvetna om 

världen och detta bidrar till att vi blir mer involverade och kan integrera och socialisera oss 

med varandra i olika situationer och sammanhang (Säljö 2000 s. 82). Förståelse för kunskap 

sker genom estetik och genom olika kulturella perspektiv. När individer delger varandra olika 

erfarenheter bidrar detta till att de kan se saker och ting utifrån ett nytt synsätt (Lagerlöf, 

Pramling och Wallerstedt 2014, s.29).  

Interaktionistiskt perspektiv  
Det interaktionistiska perspektivet belyser vikten av att människor samspelar med varandra. 

Det är viktigt att människor aktivt tolkar budskap, situationer och relationer. Interaktionsteorin 

betonar hur människor påverkas i en gemenskap, samt att det bygger upp en bild av oss själva 

genom samspel. Hwang och Nilsson (2011, ss. 69-71) tolkar Cooleys och Meads 

interaktionsperspektiv. Hwang och Nilsson menar att detta ska bli möjligt så behövs det 

samspel, och att människor förstår saker och ting på samma sätt. Dessa teoretiker belyser även 

att vi först blir människor då vi interagerar med andra människor. Mead anser att barn behöver 

sätta sig in i andras situationer och tankesätt för att bilda en egen uppfattning om sig själv. Ur 

ett interaktionistiskt perspektiv anses människan vara social, där identitet och självkänsla 

ligger i fokus. Omgivningens bemötande har stor betydelse för att stärka identitet och 

självförtroende.  

Metod 
Vi genomför vår kvalitativa studie genom observationer och intervjuer där vi är aktivt 

delaktiga. Vid aktivitet 1 läser vi boken Stora syster Lille bror som i sin helhet handlar om att 

hälsa på hos sina grannar och om att trösta varandra. Efter bokläsning och boksamtal får 

barnen måla sina tolkningar av boken. Vid aktivitet 2 får barnen måla till musikstycket De 

fyra årstiderna av Vivaldi. Under båda aktiviteterna samtalar vi med barnen och ställer frågor 



som berör deras teckningar, musiken och bokens handling.  

Kvalitativ metod  
I en kvalitativ studie ligger sammanhanget i fokus. Det är ett mindre antal intervjuer och 

observationer som ofta ligger till grund till kvalitativa analyser. För att ta reda på analysens 

giltighet får vi fokusera på att se helheten i studien (Lantz 2013, ss. 135-137). En kvalitativ 

analys kan förmedla en mer känslomässig förståelse kring saker och ting, vilket vi anser vara 

relevant för vårt syfte och frågeställningar (Lantz 2013, s.46).  I vår studie har vi valt att ställa 

fram materialet innan barnen påbörjar aktiviteten. Vi vill ställa fram materialet innan för att 

inspirera barnen, och för att vi vill att vårt fokus ska ligga på kommunikationen mellan oss 

och barnen.  Vi använder bild, musik och sagoberättande som ett redskap för kommunikation. 

Frågorna som ställs till barnen är utformade utifrån de estetiska aktiviteterna, men det är 

kommunikationen mellan oss och barnen som är i fokus.  

I en studie är det viktigt att tänka på att studien uppfyller sitt syfte och inte sådant som är 

irrelevant. Ifall studien är undersökt utifrån irrelevanta frågor kan det leda till att studien inte 

blir lika trovärdig (Franzén, Hjalmarsson & Löfdahl 2014 s. 53). Efter varje intervju och 

observation har vi gått igenom allt material vi fått in. Sorterat och noggrant, systematiskt tittat 

igenom allt material.   

Barnintervjuer 
Det som är bra att tänka på i barnintervjuer är att ge barnet tid att svara. Intervjuaren kan börja 

med att ställa generella frågor som berör många delar av ämnet, för att sedan ställa mer 

specifika frågor. Det är även relevant att ställa frågor som barn kan konkretisera och relatera 

till (Doverborg & Pramling Samuelsson 2012 ss. 34-35). 

När vi tittar på tillförlitligheten i en kvalitativ studie är det viktigt att se över hur genuint 

barnen har svarat. Har vi som forskare kunnat fånga barnets genuina tankevärld? Har vi fått 

med barnets tankar och tolkningar? Har vi uppfattat det barnet har uppfattat? Det är även 

viktigt att se över hur frågorna är utformade för att svaren ska bli mer tillförlitliga (Doverborg 

& Pramling Samuelsson 2012 ss. 52-53). Detta är något som är genomgående i vår studie och 

som vi har förhållit oss till noggrant och systematiskt.  

Urval 
Studien är fokuserad på förskolebarn i åldrarna 2 till 5 år. Studien undersöker estetiska 

aktiviteter som kommunikation mellan barn och pedagoger och hur barn tolkar sagor och 

musik genom bildberättande. Vi har valt att se hur kommunikation kan ske genom de olika 

estetiska aktiviteter som vi har valt. Barns uttryck av känslor och tankar är vad vi främst vill 



fokusera på. Observerationen ska vara inriktad på barnen när de målar sina tankar om bokens 

innehåll, samt när de får lyssna på musik och måla. Intervjuer sker både under aktivitetens 

gång och efteråt för att få fram barnens tankar. Fokus under observationen ligger på hur barn 

samspelar, kommunicerar, reagerar och känner under aktiviteten.  

Observationers tillvägagångssätt 
När vi observerar gör vi en beskrivning av en händelse. Observationen kan utföras genom 

exempelvis videoinspelning, anteckningar eller bandinspelning. Vi kan välja att skriva direkt 

på plats eller i efterhand. I ett löpande protokoll skriver vi ner det som vi upplever och ser. 

Anteckningarna beskriver vad som händer under en pågående observation, där vi inte lägger 

in några värderingar. Det kan vara till hjälp att skriva kortfattat med stödord samt att vi innan 

observationen skriver till sådant vi redan vet. Exempelvis tid, datum och vad det är för ålder 

på barnen. Det som också är viktigt att ha i åtanke när vi observerar är att vi tolkar händelser 

utifrån våra egna kunskaper, kulturer och erfarenheter. Därför formulerar vi oss genom vad vi 

har upplevt och iakttagit för att inte ”köra över” barnens egentliga tankar och känslor 

(Rubenstein & Wesén 1986 ss 11-17). Vi har valt att observera med hjälp av röstinspelningar 

och anteckningar.  Direkt efter observationerna lyssnar vi igenom inspelningarna för att 

komma ihåg var barnen sagt.  

Kommunikation genom estetiska aktiviteter som metod 
Vi har valt att observera och intervjua på ett kommunikativt tillvägagångssätt tillsammans 

med barnen. Detta har vi genomfört genom estetiska aktiviteter där boksamtal, bildberättande 

och musik är i fokus. Genom dessa estetiska aktiviteter undersöker vi den kommunikation 

som sker mellan oss och barnen. Vi utgår ifrån tidigare studier där det forskats om estetiska 

lärprocesser på förskolor och skolor, hur estetiska iscensättningar kan komma till uttryck och 

för vad. Vi har även valt att se på den kommunikation som framgår genom estetiska 

lärprocesser och vilken roll läraren har inom detta område.  

I det tidigare avsnittet “estetiska förhållningssätt” har vi tagit upp vilka förhållningssätt som 

finns inom estetiska aktiviteter. Det ena förhållningssättet förklarar upplevelsen av musik som 

något personligt som inte ska styras, men samtidigt att det visar på att kommunikation leder 

till att vi människor enklare kan hantera erfarenheter och kunskap. Estetiska aktiviteter har 

ofta klassats som ett underhållningsvärde och det finns relativt lite forskning om detta 

område. Därför har vi valt att förhålla oss till att se på estetik ur ett lärandeperspektiv där 

estetiska lärprocesser har en stor inverkan.  

I vår studie är vi delaktiga aktörer eftersom vi valt att interagera tillsammans med barnen. Vi 

vill genom dessa estetiska iscensättningar påvisa att genom kommunikation kan barns tankar 



och känslor komma till uttryck.  

Bearbetning av material och analys  
Efter att vi haft våra intervjuer och observationer går vi igenom insamlad data. Vi lyssnar och 

skriver noggrant ner vad vi samtalar om utifrån inspelningarna. Detta gör vi direkt efter 

avslutade aktiviteter för att eftersträva en bättre helhet i studien.  

Validitet och reliabilitet 
Validitet belyser studiens giltighet, vilket innebär att det vi vill undersöka blir undersökt. Våra 

frågor till intervjuerna ska vara genomtänkta och välplanerade. Genom att vi ser över om 

syftet stämmer överens med resultatet kan vi se om vi har lyckats fånga den kunskap som vi 

ville undersöka (Dimenäs 2007, ss 231, 249). För att se att det finns en styrka i vår studie är 

det viktigt att vi har bra grunder som gör vår studie mer trovärdig.  Vi har förhållit oss till 

validiteten genom att noggrant se över våra intervjufrågor. Där syftet och resultatet är 

systematiskt undersökt.  

När vi tittar på reliabiliteten i en intervju fokuserar vi på om frågan/resultatet kan upprepas 

vid andra forskningstillfällen. Beroende på hur vi ställer frågor, påverkar det tillförlitligheten i 

vår studie samt att frågorna påverkar hur svaren blir. Därför bör våra frågor vara så pålitliga 

som möjligt (Kvale & Brinkmann 2014). I vår studie har vi ställt upprepande frågor vid olika 

tillfällen och tänkt på hur vi ställt frågorna till barnen. Vi är medvetna om att frågornas 

utformning är viktiga för barnens svar.   

Forskningsetik  
Etik skulle kunna förklaras som en reflekterad och medveten moral. En forskare behöver ha 

kunskap kring de etiska regler som finns om hur forskning bör bedrivas. Det är viktigt att 

respektera forskningsobjektet och dennes intigritet. Individen får inte kränkas eller komma till 

skada. Samtidigt som forskaren måste ta hänsyn till de etiska aspekterna, behöver viktig 

information ändå delges. Nya kunskaper behövs för att utveckla samhället (Vetenskapsrådet 

2011, ss. 15-18).  

Forskningsetiska principer 
Det finns fyra forskningsetiska principer som har tagits fram av Vetenskapsrådet. 

Informationskravet handlar om att forskaren ger förskolan information om vårt 

examensarbete. Barn och föräldrar/vårdnadshavare ska bli informerade om forskarens studie. 

De som medverkar i studien kan när som helst avbryta intervjun eller observationen eftersom 

att det är frivilligt att vara med. Samtyckeskravet innebär att den som forskar behöver få ett 

godkännande utav de berörda. Konfidentialitetskravet belyser att forskaren följer och 



respekterar sekretessen. Forskaren har tystnadsplikt vilket betyder att denne inte ger ur de 

medverkandes riktiga namn. Det är viktigt att barnens identitet skyddas. Nyttjandekravet 

innebär att den informationen som samlats in kommer endast att användas för forskningens 

syfte (Vetenskapsrådet 2011, ss. 7-14).  

I vår studie följer vi de forskningsetiska principerna. Innan vi genomförde våra observationer 

och intervjuer informerades föräldrar och barn om vår undersökning. Vi lämnade ut lappar där 

vårdnadshavare fick skriva under på om det tillät att deras barn fick vara med i vår 

undersökning. Vi har förhållit oss till informationskravet, vilket innebär att vi respekterar ifall 

något barn eller vårdnadshavare skulle ha valt att avbryta.  

Resultat och analys 

Kommunikation genom olika estetiska aktiviteter 
I denna del kommer vi att redovisa vårt resultat. Resultatet är uppdelat under rubrikerna 

”Kommunicera genom bokläsning”, ”Kommunicera genom bild” och ”Kommunicera genom 

bild tillsammans med musik”. Vi har valt att kalla sekvenserna för kommunikationsexempel. I 

avsnittet ”Kommunicera genom bokläsning” får barnen frågor av oss som är anknutna till 

boken Stora syster Lille bror. I avsnittet ”Kommunicera genom bild” samtalar vi med barnen 

när de målar utifrån boken.  I tredje och sista avsnittet ” Kommunicera med hjälp av bild och 

musik”, får barnen lyssna på musikstycken ifrån Vivaldis fyra årstider och måla till detta.  

I avsnittet ”Kommunicera genom bokläsning” är sekvenserna uppdelade med benämningarna 

kommunikationsexempel 1-7. I avsnittet ” Kommunikation genom bild” är sekvenserna 

uppdelade i kommunikationsexempel 1-3. Det tredje avsnittet ”Kommunicera genom bild 

tillsammans med musik” är uppdelade i kommunikationsexempel 1-7. Frågorna vi ställer till 

barnen är anknutna till bokens innehåll och utformade utifrån syftet att vi vill få barnen att 

uttrycka sina tankar och känslor.   

Inför observationerna och intervjuerna läste vi igenom boken Stora syster Lille bror och 

lyssnade på musikstyckena för att ungefär få veta hur lång tid aktiviteterna skulle ta. Barn 

behöver få den tid de behöver i estetiska aktiviteter utan tidspress. I vår undersökning är barn i 

åldern två till fem år med och deltar. Urvalet grundar sig på att alla barn ska få möjlighet att få 

uttrycka sig på sitt sätt och inte bara genom det verbala uttryckssättet.  

  



Kommunicera genom bokläsning 

På förskolan Blåklockan följer vi barnen Kalle 5 år, Lotta 5 år, Martin 4 år, Mia 4 år, Sofia 3 

år och Ola 3 år. På förskolan Solbacken följer vi barnen Alva 3 år, Emil 4 år, Christian 4 år, 

Linnea 2,5 år, Viktoria 3 år och Hampus 5 år. Vi förberedde barnen inför läsningen och 

målningen genom att vi förklarade att de skulle få lyssna till boken Stora syster Lille bror och 

därefter få måla sina tankar och känslor till boken. 

Kommunikationsexempel 1  

Blåklockans förskola 

I följande situation följer vi en interaktion mellan Mia 4 år, Lotta 5 år och Sofia 3 år, där de 

samtalar om en händelse ur boken.  

 

[Har ni sett en flaska med en båt inuti förut?] 

Lotta- ”Nej”. 

Mia- ”Jag har sett en sådan på TV”. 

[hur tror ni att båten kom in i flaskan?] 

Mia- ”De stoppade in den”. 

Lotta- ”De fångade nog båten”.  

Sofia- ”Putta in den”. 

Lotta- ”Om man sågar av den smala delen av flaskan får båten plats”. Hon visade med kroppen 

hur hon menade. 

Boken blir ett verktyg till kommunikation mellan vuxen och barn samt barnen emellan. I 

denna sekvens uppmärksammas barnen om händelser ur boken genom att det ställs öppna 

frågor, där barnen får möjlighet till att formulera sig och uttrycka sig i en större utsträckning. 

Barnen börjar reflektera över och drar egna slutsatser genom att de diskuterar om hur båten 

kan ha kommit in i flaskan. Genom att Mia berättar om att hon har sett en sådan på tv kan det 

uppfattas som att hon delger oss en erfarenhet. Barnen visar på att de har olika resonemang 

och funderingar. Att göra kopplingar mellan det de läst och vad de sett på tv, och att få 

möjlighet att prata om detta, hjälper dem att bearbeta och förstå vad de har sett. Barnen är i 

olika åldrar och kan utmana varandra och stärka varandra kognitivt. 



Solbackens förskola  

I nedanstående sekvens följer vi barnen Hampus 5 år, Emil 4 år och Linnea 2,5 år. Även här 

samtalar de om hur de tror att båten kom in i flaskan.  

 

[Hur kom segelbåten in i flaskan? Hur tror ni att den kom in dit?]  

Hampus- ”Jag tror att de har byggt runt glas på båten”. 

[Jaha, så kan det ju vara] 

Emil- ”Eller så trollade dem in den”. 

[Så kan det också vara] 

[Vad tror du Linnea?] 

Det är tyst en stund 

Emil- ”Hon tänker”.  

[Ja, precis. Vi kan gå vidare så kan vi se sen] 

 

I förskolan ska alla barn få möjlighet till att uttrycka sig. I denna konversation känns det som 

att Linnea 2,5 år behöver mer tid till att tänka ut ett svar, men att hon också eventuellt kände 

sig pressad i situationen.  I detta samtal resonerar barnen om hur de tror att båten kom in i 

flaskan. De kommer med olika idéer och tankar. Emil iakttar Linnea och märker att det blir 

tyst och han säger att hon behöver tänka lite. När barnen kommunicerar berättar de utifrån sin 

egen erfarenhet. Kanske hade Linnéa ingen tidigare erfarenhet av sagor av denna typ och 

kunde därför inte komma med något förslag? Enligt Vygotskij, (1995) lär vi av varandra då vi 

samtalar och tar del av varandras erfarenheter. ”Det skulle vara ett underverk om fantasin 

kunde skapas ur ingenting, eller om den skulle ha andra källor till sina skapelser än tidigare 

erfarenheter” (Vygotskij, ss 17,18, 1995). I denna konversation får barnen möjlighet till en 

dialog och till att lyssna till de andra barnens tankar och resonemang. Därmed får de fler 

erfarenheter av böcker och boksamtal. Ericson, och Fritz.  (1997) analys visar att barnens 

miljö och bakgrund speglar deras förmågor och färdigheter, då dessa sociala erfarenheter har 

betydelse för hur de uttrycker sig. Självklart har även åldern på barnen betydelse när det gäller 

att kunna och våga uttrycka sig och hur stor erfarenhet man har av att göra detta. 

  



Kommunikationsexempel 2  

Blåklockans förskola 

I boken finns det en karaktär som heter Underbara Urban. Han snurrar på ögat och hoppar så 

att hela huset skakar. Här nedan kan vi följa hur barnen resonerar kring om det går att snurra 

med ögat eller inte.  

 

      [hur kan man snurra med ögat? det går ju inte.] 

Barnen prövar genom att snurra runt med ögonen  

Barnen- ”det går inte”. 

[Kan man snurra på huvudet] 

Barnen- ”nej”.  

Ett av barnen visar genom att snurra på huvudet.  

Kalle- ”Kan man snurra med örat?”. 

”Kan man snurra med näsan?”.  

”Kan man snurra med magen?”. 

 

Genom att denna fråga ställdes ”Hur kan man snurra med ögat?” blev barnen nyfikna och 

ivriga på att pröva om det går att snurra med ögat på olika sätt, men de testar även att snurra 

med andra kroppsdelar. Barn uttrycker sig på olika sätt för att visa hur de förstår och undrar 

över saker och ting. Frågan kan även ha påverkat barnen till att säga ”nej det går inte”. Detta 

visar på att beroende på hur frågan ställs kan svaren bli olika. För att få barnen att fundera 

över texternas betydelse är det viktigt menar Chambers (1994) att läraren ställer ”jag undrar 

frågor” till barnen om texten. I ett boksamtal menar Chambers att vi ger form åt de tankar och 

känslor som boken väckt, och att vi försöker förstå boken genom att jämföra med sådant vi 

redan har erfarenhet av. Det kan vara andra böcker, sådant vi upplevt, eller som i vårt exempel 

att vi testar oss fram för att få nya erfarenheter. 

Solbackens förskola 

Vi har tidigare läst om att Underbara Urban kan snurra med ögat. Vid denna observation följer vi Emil 

4 år, Christian 4 år och Hampus 5 år.  

 



[Kan man snurra på ögat?] 

Emil- ”Inte jag!”. 

[Hur kan man snurra då?] 

Emil, Christian och Hampus tar ena fingret och snurrar på sina ögonlock och Hampus säger ” så 

här”. 

[Ja, så kanske man kan snurra ja] 

Emil- ”Det blir väldigt suddigt när man gör så här”. 

[Ah, det blir väldigt suddigt när man gör så, hur kan man mer snurra då? Så här kanske? Helena 

snurrar med huvudet] 

Emil- ”Eller så kan man snurra så här (hoppar och snurrar med hela kroppen), så flyger man i 

luften”. 

 

I denna sekvens förklarar barnen fysiskt hur de tror att det går att snurra med ögat. Barnen ger 

olika förklaringar och resonemang.  Genom att den vuxna är medsökande i konversationen 

kan barnen få inspiration till nya idéer. Om barnen är intresserade av det vi gör på 

samlingarna så föds enligt Åberg, och Lenz Taguchi (2009) många nya tankar och nyfikna 

frågor. De menar att det är viktigt att ge barnen spännande upplevelser men lika viktigt eller 

kanske ännu viktigare är att uppmuntra till reflektion över det upplevda. Detta för att ha ett 

bra underlag för det fortsatta arbetet och hålla barnens frågor och intresse i fokus.  Men även 

här har frågans utformning en betydelse för barnens svar. När Emil sa ”inte jag” valde 

observatörerna att ställa en öppen fråga istället, vilket syftar till ”hur man kan snurra”.   

Kommunikationsexempel 3  

Blåklockans förskola  

I denna sekvens får vi följa Lotta 5 år, Martin 4 år, Kalle 5 år, Sofia 3 år och Mia 4 år som 

kommunicerar om hur man kan trösta. I boken finns det en lillebror som alltid gråter innan 

han ska sova.  

  

[Hur gör ni när ni ska trösta någon?] 

Lotta- ”Går fram och tröstar någon”.  

Lotta- ”Går fram till fröken och säger att en kompis är ledsen”.  

[Aha, säger du det till fröken då?] 



[Vad gör du Martin när någon är ledsen? När din bror är ledsen, vad gör du då?] 

Martin- ”Säger till mamma att storebror är ledsen, att han ska sluta gråta”. 

[Slutar han gråta då? Brukar du inte gå fram till honom då?] 

Martin- ”Jag har gjort det”. 

[Aha du menar att efter att du har tröstat så hämtar du mamma?] 

Martin-”Jag vill att han ska sluta gråta, men det går inte”. 

[Ja, det kan ju vara så ibland] 

[Kalle vad gör du då?] 

Kalle -” Jag vet inte”. 

För att uppmärksamma och synliggöra för barnen om när någon är ledsen, utbrister en av 

oss i låtsasgråt”.  

[Om Helena är ledsen nu, vad kan man göra då?] 

Sofia- ”Tröstar man”. 

[Hur tröstar man då] 

[Vet ni vad Sara brukar göra ifall jag är ledsen? Då brukar hon krama mig.] 

Martin- ”Nej”.  

Kalle- ”Blä”.  

[Men alla tröstar vi olika] 

Lotta- ”Om någon gråter så tröstar man”. 

Mia- ”Man kan säga förlåt”. 

Bokläsningen i denna sekvens visar på att genom texter kan olika kommunikationer uppstå 

och i detta fall berördes känslor. Några av barnen känner behov av att hämta en vuxen när 

någon är ledsen. De ger olika förklaringar och idéer på vad de skulle ha gjort om någon gråter. 

Barnen verkade tycka att det var svårt att förklara. Därför dramatiserades en sketch för att få 

dem nyfikna och ge inspiration till att utveckla deras känslor kring att trösta. Genom att ha 

förkunskap om barn kan det hjälpa till att utveckla barns svar så att de har något att relatera 

till. 

 Solbackens förskola 

Under denna sekvens får vi följa Emil 4 år som förklarar hur han har upplevt hur vi kan trösta.  

 



Vi låtsasgråter och barnen utbrister i kör: GRÅTER!! 

[Om någon gråter vad gör ni då för att trösta henne eller honom?] 

Emil- ”Min mamma brukar trösta mig”. 

       [ Aha, din mamma brukar trösta dig, hur gör hon då?] 

Emil- ”Kramar mig”. 

[Kramar dig, vad kan man göra mer?] 

Emil- ”Ibland blir hon arg på mig”. 

[Blir hon arg på dig ibland också?] 

        [När blir din mamma arg på dig?] 

Emil- ”När jag och syster bråkar”. 

[När ni bråkar, du och din storasyster] 

 

Genom detta kommunikativa möte mellan vuxen och barn sker en diskussion om att trösta 

och gråta till känslan ”arg”. Både i denna sekvens och i förra sekvensen om att trösta, 

förklarar barn att en närstående vuxen tröstar. Samtalet fortsätter genom att vi ställer 

följdfrågor och bekräftar barnens svar.  

Vi vill komma åt barnens egna funderingar kring det vi läst. Barnen gör kopplingar till sådant 

de upplevt och har erfarenhet av, och de associerar till liknande händelser. Enligt Keene & 

Zimmerman (2003) är det magiska med böcker just detta att några tryckta bokstäver kan få 

oss att med hjälp av inlevelse och association få uppleva sådant som vi annars aldrig skulle 

vara med om. Barnen i vår grupp får genom samtalet ta del av varandras verkligheter. De får 

därmed en fördjupad insikt och erfarenhet om att trösta. 

Kommunikationsexempel 4 

Solbackens förskola 

I denna sekvens följer vi Emil 4 år och Hampus 5 år som diskuterar bokens framsida och vad 

de tror att boken kommer att handla om. 



 

 

[Men om ni tittar på den här bilden (framsidan av boken) undrar vad denna bok kan 

handla om?] 

Emil- Båtar!  

[om båtar!] 

Emil: ”Jag ser en båt där” (pekar på båten på bilden). 

[Ja, det är ju faktiskt en båt där, tror ni att den kan handla om någonting mer än båtar?] 

Hampus, Viktoria och Emil utbrister- ”Hus”.  

[Hus!] 

Hampus- ”Fiskar! Om fiskar! Och kepsar”. 

[Om fiskar och om kepsar kanske ja] 

Emil- ”Paket, fiskar, bad och vatten”. 

 

Med hjälp av bokens framsida fick barnen stöd till att göra sina tolkningar utav bokens 

innehåll. Barnen diskuterade bokens handling genom att titta på bokens framsida. Flera av 

barnen relaterade till liknande objekt och deras svar blir bekräftade.  

  



Kommunikationsexempel 5 

Solbackens förskola  

Under denna sekvens får vi följa Hampus 5 år och Christian 4 år när de pratar om vatten. I 

boken läser vi att en karaktär dricker regnet som faller.  

  

       Hampus- ”Man måste göra rent det”. 

[Vad måste man göra rent för någonting?] 

Hampus- ”Vattnet”. 

Christian- ”Vattnet”. 

[Vad ska man göra med vattnet då?] 

Christian- ”Bada”. 

[Ska man bada i vattnet?] 

        Christian- ”och leka”.  

[Leka i vatten] 

 

I denna konversation diskuteras det om ämnet vatten. Barnen tycker att vattnet ska vara rent. 

Följdfrågorna kan bidra till att barn utvecklar sitt svar kring olika ämnen.  Barnen förklarar 

sina olika erfarenheter som de har kring vatten. Om vi hade arbetat som pedagoger i denna 

grupp hade vi här fått ett bra uppslag till vad vi skulle kunna arbeta vidare med. Vi kunde haft 

”tema vatten” och utgått från barnens tankar om vatten. Enligt Åberg och Lenz Taguchi 

(2009) är detta förhållningssätt ett framgångsrikt koncept för att fånga barnens intresse och 

det ger ett demokratiskt arbetssätt: ”Alla barn (liksom vuxna) behöver olika utmaningar. De 

största utmaningar för oss pedagoger är att förstå varje barns intresse och olika behov av 

utmaningar och utifrån det skapa meningsfulla sammanhang där barnens olikheter kan bli en 

lärande drivkraft” (Åberg och Lenz Taguchi, 2009, ss 103-104). 

Kommunikationsexempel 6 

Solbackens förskola 

Under denna sekvens diskuterar barnen om vad de känner kring mörker. I boken beskrivs det 

hur saker och ting försvinner på natten för att det blir mörkt.  

 



[Vad tycker ni om mörkret?] 

Hampus- ”Jag är jätterädd för mörkret”.  

Emil, Viktoria och Christian- ”Jag är inte rädd för mörkret”. 

Emil- ”Jag får gå ut på natten”. 

[Va!? Får du gå ut på natten?] 

Christian- ”Jag med”. 

Hampus- ”Jag med”. 

Alva- ”Jag är osså rädd för natten”.  

[Jaha, du är också rädd för natten] 

Emil- ”Inte jag för jag får gå ut” 

 

Bokens innehåll och text skapar kommunikativa förutsättningar där barnen får möjlighet att 

fundera och reflektera över olika händelser. Bokens text blir ett verktyg för barnens egna 

erfarenheter och tankar.  Emil associerar mörkret som natt. I boken är det mörkt och lillebror 

ska gå och lägga sig. Sedan kommer de andra barnen också in och diskuterar om natten, om 

vad de får och inte får göra.  Frågan verkade tilltala alla barnen oavsett ålder. Alva 3 år 

förklarade att hon också är rädd för natten.  

Kommunikationsexempel 7 

Solbackens förskola  

Under den här sekvensen följer vi Linnea 2,5 år, Viktoria 3 år, Alva 3 år, Hampus 5 år och 

Emil 4 år när de berättar vad de gör när de har roligt.  

 

     [Vad brukar ni göra när ni gör något roligt?] 

[Vad brukar du göra Linnea?] 

Linnea- ”Leka med en kompis”. 



[Viktoria, vad brukar du göra när du gör något roligt?] 

Viktoria- ”Leka med Alva”. 

[Vad brukar du göra Alva när du gör något roligt?] 

Alva- ”Leka med Viktoria”. 

[Hampus, vad du gör du när du gör något roligt?] 

Hampus- ”Leka med lego”. 

[Ni gillar att leka hör jag] 

Emil ” Jag gillar att leka med Hampus och en annan kompis”. 

Samtliga barn förklarade att när de gör något roligt så leker de med sina kompisar.  

Kompisarna som nämndes är med i observationen.  Leken är en viktig faktor för barns 

sociala kompetenser. I leken kommunicerar barn på ett naturligt sätt, där de både leker 

fantasilekar och lekar om det verkliga livet. I denna sekvens, och i de två tidigare, gör 

barnen kopplingar utifrån texten till sig själva och vad de har upplevt. Westlund (2009) 

menar att det är viktigt att man i förskolan hjälper barnen att göra dessa kopplingar och lär 

dem att förstå det som inte direkt uttrycks i texten. Westlund kallar detta för att ”läsa 

mellan raderna”. Det är viktigt att ställa frågor som inte bara är kontrollfrågor utan frågor 

som kräver eftertanke. 

 

  



Kommunicera genom bild utifrån boken ”Stora syster Lille bror” 

 

I denna sekvens följer vi Lotta 5 år, Martin 4 år, Sofia 4 år och Ola 5 år då de målar efter att vi har läst 

boken.  

Kommunikationsexempel 1 

Blåklockans förskola 

[Vad målar ni för något?]  

Lotta- ”Det är hemligt”.  

Martin-”Olikafärgerbåt ” ”Det är en som kör också” ”Ett hus med silver på taket”.  

Martin och Ola”Vi målar blod!”  

[Var kommer blodet ifrån någonstans?]  

Martin och Ola- För att de hoppar så mycket.  

[Vad har du målat?] 

Mia- ”Jag har målat doms hus, storasyster och lillebrors”. 

Sofia-”Urban, Pelle, storasyster och lillebror”.  

[Vad mycket ni kommer ihåg] 

[Kommer ni ihåg något mer från boken?] 



Sofia-”Här är storasyster”. 

[Vilka underbara färger det är] 

Det som barnen målar är relaterat till bokens innehåll, men även blandat med deras fantasi 

och egna idéer. Lotta säger att det hon har målat är hemligt och kan vara ett sätt för henne att 

förklara att hon inte vill berätta om sin bild. De andra barnen däremot, delar med sig av det 

som de har målat. När barnen målar så leker de och blandar fakta med fantasi. De 

kommunicerar i samband med att de skapar sina bilder, en form av rollspel blir till. Det blir ett 

aktivt skapande. Enligt Vygotskij (2005) föds människor kreativa och känsla och tanke hör 

ihop. Fantasi och verklighet flyter samman. Även Ericson och Fritz (2007) såg i sin studie att 

barnen bildskapade genom leken, det uppstod en kreativ lek med mycket glädje, fantasi och 

skratt. 

Bildberättande utifrån boken ”Stora syster Lille bror” på förskolan 
Solbacken  

 

 

  



Kommunikationsexempel 2 

Solbackens förskola 

Här målar Christian 4 år, Viktoria 3 år, Emil 4 år, Linnea 2,5 år och Hampus 5 år på ett 

gemensamt stort papper. Tanken är att de ska måla vad de kommer ihåg utifrån, den bok som 

vi läst för dem precis innan.  

[Vad kommer ni ihåg ifrån boken?] 

Christian- ”Jag gör ett hus”. 

[Ett hus, det var ju faktiskt ett hus i boken] 

[Vad målar du för någonting Viktoria?] 

Viktoria- ”Jag målar en sjö”. 

[En sjö] 

Christian- ”Ett träd och en sjö”. 

[En sjö] 

Emil- ”Nej han målar faktiskt en rutschkana”. 

[Du tycker det ser ut som en rutschkana] 

Hampus- ”Jag tycker det ser ut som en orm”. 

Emil- ”Men det är det inte det är en rutschkana” 

[Vad målar du då Hampus?] 

Hampus- ”Jag målar vad som helst ifrån sagan”. 

[Vad som helst ifrån sagan. Var det något speciellt som du fastnade för?] 

Emil-”Jag målar polar”. 

Hampus- ”Jag vill inte berätta”. 

[Nej du vill inte berätta det, okej] 

Emil- ”Jag gör små sjöar, nej jag menade små polar”. 



[Vad gör du för spännande Linnea?] 

Tystnad, hon svarar inte.  

Hampus- ”Det här kommer bli ett mästerverk” (han tittar på sin egen bild). 

[Det ser jättebra ut tycker jag] 

Emil- ”Christian har blandat!”. 

Här förklarar barnen vad de målar för något. Det fanns även de barn som var mycket 

fokuserade på sina målningar. De kände eller kunde kanske inte svara på de frågor som 

ställdes. Barrdahl (2005) menar att vi behöver bildspråket som ett alternativ till det verbala då 

vi där kan uttrycka saker som vi annars inte skulle kunna uttrycka. Det kan då vara svårt att 

berätta om bilden och bilden får istället tala för sig själv och vi får försöka tolka den. De flesta 

barnen pratar både om sina egna och om varandras målningar, och de har olika funderingar 

om vad de andra barnen har målat. Genom att barnen målar vad de minns ifrån boken, kan de 

vuxna få fatt i vad barn intresserade sig för, och det sker ett kommunikativt samspel genom 

bild.  

 

 

  



Kommunikationsexempel 3 

 Solbackens förskola 

Under denna sekvens följer vi Emil 4 år och Hampus 5 år där de upptäcker att det finns kvar 

vit yta på pappret. De blir nyfikna på hur de ska fylla i denna vita yta.  

       [Här finns det kvar lite vitt papper] 

Emil- ”Jag når inte”. 

[Där man når kan man måla] 

Emil-”Christian sitter närmast tänker jag, så han kan måla där”. 

Hampus- ”Jag sitter också närmast”. 

Emil går runt bordet och fortsätter måla på den vita delen av papperet. 

        Hampus- ”Kolla på min, titta vad jag har gjort här”.  

Hampus- ”Där är det vitt, jag går bort och målar där”. 

Hampus och Emil samarbetar och diskuterar om hur de ska göra, och vad de ska göra för att 

få måla på den vita ytan som är kvar. Då barnen diskuterar om det material som finns, och vad 

de kan göra med detta material, uppstår det en kommunikation mellan dem. Ericson och Fritz 

(2007) såg, precis som vi, att barnen i deras undersökning kommunicerade och samspelade på 

flera olika nivåer. Både genom talspråket då de samtalade, genom kroppsspråket då de 

sträckte sig och förflyttade sig runt bordet, men också genom bildspråket då de målade.  

Kommunikationsexempel 4 

Solbackens förskola  

Under denna sekvens möter vi Emil 4 år som beskriver sin målning.  

[Vad har du målat för något Emil?] 

Emil-”En rutschkana, jättelång som aldrig åker ner i vattnet”. 

[Kommer man inte ner i vattnet fast den är så lång?] 

Emil skakar på huvudet. 

[Nej men, jag vill ju åka den för att komma ner i vattnet, hur gör jag då då?]  



Emil- ” Du går upp igen och hoppar ner sen”. 

[Jaha, hoppar ner sen] 

[Jag vill åka rutschkana ner i vattnet ju] 

Emil- ”Men jag kan våga hoppa därifrån”. 

[Är det högt att hoppa då?] 

Emil- ”Mm, det låter plask. Då kommer jag till andra landen”. 

[Oj! Vad häftigt] 

 

I den här kommunikationen hjälper bildskapandet Emil att uttrycka sig. Pedagogerna kan 

också med hjälp av bilden fånga Emils tankar och idéer. Han nämner både under boksamtalet 

och under målningen att han relaterar till vatten. Han kan ha tagit inspiration utifrån boken, 

men han har även lagt till sin egen fantasi och kreativitet i sin målning. Vygotskij uttrycker 

detta: ”Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer material förfogar hennes fantasi 

över” (Vygotskij 1995). 

Bildberättande utifrån musikstycket ”Fyra årstider av Vivaldi” på förskolan 
Blåklockan 

Under morgonsamlingen berättade vi vad vi skulle göra för aktivitet med barnen. Vi 

förklarade att de skulle få måla till musik. Två av de barn som var med vid aktivitet 1 kunde 

inte medverka vid aktivitet 2. Därför fick två andra barn medverka vid aktivitet 2. De två nya 

barnens fingerade namn är Maria 3 år och Jonas 3 år.  

Materialet stod framdukade när barnen klev in i rummet där aktiviteten skulle äga rum. Vi 

valde att inte nämna namnen på årstiderna för barnen, på grund av att vi ville veta vad den här 

musiken betydde för dem själva. Det kändes som att det kunde ha blivit alltför styrt om vi 

talat om årstiderna, det ville vi försöka undvika. Vi uppfattade barnen som ivriga och nyfikna 

och vi ber dem att vänta in musiken innan de börjar måla. När musiken börjar frågar vi barnen 

hur musiken låter. Vi har delat upp rubrikerna utifrån musikstyckena ”Höst, sommar, vår och 

vinter”.  

  



Kommunikationsexempel 1  

Musikstycke: Höst  

Förskolan Blåklockan 

Barnen ska precis börja måla till musikstycket ”Höst”. 

Lotta- ”Vattenfärg! Jag kan inte måla”. 

[Du målar ju nu] 

[Det är vad du känner till musiken] 

[Hur känns musiken?] 

[Jag vet ju att du kan] 

Senare under denna observation utbrister Lotta: 

Lotta- ”Kolla jag målat!”. 

Ännu lite senare under samma observation säger Lotta:  

Lotta- ”Kolla vad jag gjorde!”. 

[Vad har du målat för någonting?] 

Lotta- ”Jag kunde måla en fjäril!”. 

[Du kunde måla en fjäril] 

[När man är färdig så kan man lägga sin teckning här] 

Lotta- ”Jag är inte färdig, jag ska måla i många timmar”. 

I slutet av observationen säger Lotta: 

Lotta- ”Ni kan fråga mig vad jag har målat”. 

[Vad har du målat?] 

Lotta- ”Två sitter, det är musik man öppnar den”. 

[Det är musik och man hoppar på den?] 

Lotta- ”Nej, sedan kommer fröken”. 



[Fröken kommer, en musikfröken] 

Lotta verkade känna sig otrygg med att måla innan hon kom igång. Men ju längre tid hon satt 

med målningen kändes det som hon fick större självförtroende och ville höra våra 

kommentarer, och hon ville fortsätta måla länge. Här är ett exempel på att tiden har en 

betydelse i estetiska aktiviteter. Eftersom Lotta fick tid på sig att utveckla sin målning, kände 

hon ett större självförtroende längre fram i observationen men det visar också att det inte går 

att tvinga fram eller forcera ett skapande. Vygotskij (1995) menar att grundregeln för barns 

skapande är att det är processen i skapandet som är det viktiga men att också resultatet blir 

bättre om barnen skapar frivilligt och av eget intresse. 

Kommunikationsexempel 2  

       [Vilka jättespännande bilder. När ni målade till den här musiken, tänkte ni på något 

speciellt då? Vad har ni målat för någonting?] 

Martin- ”Jag har målat en sådan”. 

[Vad är en sådan?] 

Martin- ”En sådan som jag har gjort”. 

[En sådan som du har gjort] 

Martin- ”En rolig”. 

[En rolig bild] 

Martin- ”Jag tycker den är rolig för min mamma”. 

[En rolig bild] 

Genom uppföljningsfrågorna kunde Martin utveckla sina svar om vad han menar med att han 

har gjort en sådan bild. Frågorna han fick bidrog till att han gav en djupare förklaring till vad 

han menade. Martin drar utifrån sin teckning paralleller om sin mamma.   

  



Kommunikationsexempel 3 

I denna sekvens får vi följa Martin 4 år, Kalle 5 år, Maria 3 år, Mia 4 år och Jonas 3 år när de 

berättar vad de har målat till musiken.  

[Musiken kanske säger någonting till er om ni lyssnar riktigt noga] 

[Oj, vad hände med musiken nu?] (Tempot i musiken ökade) 

Martin- ”Den blir snabbare!”. 

[Vad tror ni händer? Vad händer med musiken nu då?] 

Kalle- ”Vad gör du?”. 

Maria- ”Jag målar”. 

Mia- ” Sara, vet du vad Martin sa? Han sa, kan jag få den röda färgen eller?”. 

[Nej men sa han så igen?] 

Jonas- ” Vet ni vad jag har målat?”. 

[Vad har du målat?] 

Jonas- ”En traktor”. 

[Aha, en traktor] 

Jonas- ”Där är framhjulen och där är de stora hjulen”. 

[Vad tänkte ni på när ni lyssnade på den här musiken?] 

Kalle- ”Jag vet inte”. 

Mia- ”Skratta, när jag hör börjar jag skratta”. 

Martin- ” Jag tog lite mustasch” . 

[Jaha målade du mustasch på bilden?] 

Martin- ”Jag använder blått mustasch”. 

 



Här uppmärksammas barnen till att lyssna in musikens takt och tempo.  Ett av barnen märker 

att tempot går snabbare, till skillnad från det tidigare musikstycket. Barns upplevelser och 

förståelser kan förstärkas genom att de blir uppmärksammade på hur musiken låter.  

  



Musikstycke: Vinter 

 

I denna sekvens följer vi Martin 4 år när han beskriver sin målning. 

[Vet du vad jag tycker det ser ut som? En grotta som det är vatten i] 

Martin- ”Men det är det inte, det är sånt som jag älskar med min mamma”. 

[Härligt] 

I denna sekvens gör Martin en återkoppling som är associerad till sin mamma. Barns bilder 

kan vara kopplade till deras liv och känslor. Genom frågor får barn möjlighet till att uttrycka 

sig om detta. Precis som böcker kan få barn att göra kopplingar och associationer (Westlund, 

2010) ser vi också hur bilder och musik kan få barn att göra kopplingar till sig själva och vad 

de upplevt. 

Bildberättande utifrån musikstycket ”Fyra årstider av Vivaldi” på förskolan 
Solbacken 

Vi dukade fram allt material innan vi samlade barnen. Barnen fick sitta runt ett runt bord. 

Barnens fingerade namn är Fredrik 5 år, Christian 4 år, Anna 3 år, Alva 3 år och Linnea 2 år. 

Två utav barnen som medverkade vid aktivitet 1, när barnen fick frågor av oss kring boken, 



kunde inte medverka vid aktivitet 2. Fem barn kunde medverka vid denna observation och 

intervju.  

Kommunikationsexempel 4  

Musikstycke: Vår 

I denna sekvens följer vi Anna 3 år, Fredrik 5 år och Christian 4 år som beskriver vad de 

målar för något och berättar vad de tänker om musikstycket.  

[Vad tycker ni om musiken ni får höra och vad målar ni för något?]  

Anna- ”Vi älskar denna låten”.  

Anna- ”Jag har gjort en boll”. 

[Har du gjort en boll Anna?] 

Anna- ”en stor boll” och hon visar sin bild genom att hålla upp den. 

[En stor boll] 

Fredrik- ”Jag gör en fågel, en hackspett som är röd”. 

[Gör du en fågel? Tänker du på en fågel när du hör musiken?] 

Christian-”Och jag gör en motor”. 

[Gör du en Hackspett Fredrik?] 

[Aha, Christian gör en motor] 

Fredrik-”Det är roligt”. 

Christian- ”Jag gör en läskig motor”. 

Christian- ”Kolla på mig”. 

Här sker det en indirekt kommunikation mellan barnen, detta då barnen inte samtalar med 

varandra. Detta samtal kretsar kring Annas, Fredriks och Christians berättelser utifrån sina 

bilder. De ger alla olika förklaringar till vad de har målat och berättar och visar det på olika 

sätt.  



Kommunikationsexempel 5  

Musikstycke: Sommar 

Här får vi följa Fredrik 5 år som förklarar att musiken går fortare. 

[Hur låter musiken?] 

Fredrik- ”Musiken låter fortare, då målar jag fortare och det är roligt”.  

[Ja, den går fortare] 

Några utav de andra barnen påverkas också av att musiken går fortare, de visar detta genom 

att måla fortare på pappret.  

Fredrik kopplar musikens takt och hans målande med varandra. Han förklarar att musiken går 

fortare och att han då också målar fortare. Han kopplar detta med en positiv känsla. I denna 

sekvens blir musiken en del av målandet eftersom musiken ändrar tempo. Det påverkar 

barnens rytm när de målar.  

Kommunikationsexempel 6  

Musikstycke: sommar 

 

Fredrik 5 år beskriver sin bild i detalj.  

Fredrik- ”Jag har målat en höna som försöker hitta ut, gissa vilken väg hönan kan ta sig ut 

på?”  



Vi gissar och pekar på bilden. Därefter målar han en väg ut för hönan.  

Fredrik- ”Hönan rymmer!” 

Fredrik är exalterad av sin målning och vill väldigt gärna fånga vår uppmärksamhet. 

Observatörerna intresserar sig för hans målning. Fredrik hittar en väg ut för hönan. Denna 

målning blir nästintill som en saga eller ett spel.  

Musikstycke: Höst 

 

Kommunikationsexempel 6 

I denna sekvens följer vi Christian 4 år, Anna 3 år, Fredrik 5 år och Alva 3 år.  

[Vad målar ni för något?] 

Christian- ”Jag gör en orm, lite grejer, en motor, ett tak och ett moln”.  

Anna- ”Jag har målat rävar som är snälla”. 

[Som är snälla] 

Fredrik- ”En tornado, tre små grisar”. 

Alva och Linnea har målat mycket gult på sina teckningar. 

[Hur kände du dig Alva när du målade med gult?] 

Alva- ”Glad” (väldigt tyst). 



[Alva, vill du berätta om din gula teckning?] 

Hon svarar inte på det.  

Anna svarar på det åt Alva.  

Anna- ”Det är en sol”. 

Fredrik- ”För den är gul”. 

[Ja så kan det vara]  

Barnen förklarar vad de har målat för något, frågorna ställs till alla barnen angående deras 

målningar. Alva målade med gult. Anna och Fredrik gör en förklaring av Alvas målning.  

Vygotskijs begrepp den ”proximala utvecklingen” handlar om att utmana barnet utifrån hens 

aktuella nivå. Det innebär att barnet får mål som är utvecklande men också mål som går att 

uppnå. Det handlar alltså om det självständiga barnet parallellt med vad barnet kan lära sig av 

någon som har mer erfarenhet, oftast av någon som är äldre, till exempel en vuxen. För att 

uppmuntra proximal utveckling ska vuxna utmana barn på ett sätt som får dem att vilja tänka 

och vilja lösa problem. Äldre barn kan även utmana yngre barns tankeverksamhet (Hwang & 

Nilsson 2011, ss 65-68).  

Till de barn som ofta valde att inte svara på frågorna fick mer slutna frågor, detta för att 

anpassa efter varje barns förmåga. Barn uttrycker sig på olika sätt, i detta fall förklarar barnen 

vad de tänker om Alvas bild. Även om Alva inte svarar, har hon ändå uttryckt sig genom sin 

målning. Holmsen (2007) menar att barnen själva väljer att måla de bilder som de vill berätta 

om, de målar inte bara det de ser utan vad de vet. 

Kommunikationsexempel 7 

Musikstycke: Vinter 

Under denna sekvens får vi följa Fredrik 5 år, Alva 3 år och Anna 3 år då de diskuterar 

musiken.  

[Hur känner ni er till detta musikstycke?] 

Fredrik- ”Jag känner mig rädd”. 

[rädd] 



Anna- ”Jag målar en stjärna”. 

[Och du målar en stjärna] 

Alva- ”Jag känner mig glad”. 

[Du känner dig glad] 

Fredrik- ”Jag har målat en bil som ramlar i lava”. 

[Ojdå] 

Barnen återspeglar sina tankar om musiken i sina målningar, där de visar på olika känslor och 

funderingar.  En del barn kopplar sina förklaringar genom målningens betydelse, medan andra 

kopplar utifrån hur de känner till musiken.  

Slutsats 
Genom kommunikation och interaktion med barn genom estetiska aktiviteter kan pedagoger 

få en djupare bild av barns uttryck av tankar och känslor. Barnen relaterade ofta till egna 

erfarenheter och de kunskaper de har om olika ämnen. Genom att pedagoger ställer frågor och 

lyssnar till barnens intressen, kan förskoleverksamheten bygga vidare på detta genom 

exempelvis temaarbeten. Efter observationen fick vi veta att några barn kände utmaningar och 

svårigheter kring att svara verbalt på vissa utav frågorna. Främst de yngre barnen men även de 

äldre barnen. Detta kan ha att göra med att de aldrig har hört denna typ av musik, men också 

att vissa av frågorna kan ha varit alltför abstrakta. Därför valde vi att specificera frågorna som 

exempelvis: ”känner ni er glada, ledsna, arga?” osv. Det kan även ha att göra med de yngre 

barnens språkliga kompetens, då det oftast inte har utvecklats lika mycket som hos de äldre 

barnen. Detta upplevde vi när vi märkte att de äldre barnen kunde ge djupare förklaringar till 

sina bilder. Vi vill dock belysa att genom att barnen fick uttrycka sig genom bild, kan även 

detta visa på hur barn kan uttrycka sina tankar och känslor. En annan förklaring till att barnen 

verkade ha svårt för att svara på frågorna kan vara för att aktiviteten var ny för dem.  

Genom återkoppling fick vi reda på att ett barn tyckte att det var svårt att både måla och 

lyssna på musik samtidigt. Efter våra egna observationer upplevde även vi att barnen hade en 

utmaning i detta.  När vi ställde frågan vad de kom ihåg ifrån boken, var det ett barn som 

svarade ”ingenting”. Detta kan möjligtvis bero på att hen tycker det är svårt att komma ihåg 

och att koppla bok och bild tillsammans. 



Svaret på frågan vi ställde om ”hur de kände sig” var oftast att de kände sig glada till 

musiken, det kan bland annat bero på att de kände sig glada för stunden, men även att de 

kände att aktiviteten i sig fick dem att känna sig glada. Ett musikstycke lät mer dramatiskt i 

melodin, då svarade ett barn att hen kände sig rädd och att låten går fort.  

Vår uppfattning är att boksamtal, bildberättande och musik är användbara sätt att nå ut till 

barns tankar och känslor. Det var intressant att barnen på de olika avdelningarna på 

förskolorna upplevde att boken handlade dels om båtar men också om vatten. Återkoppling 

och uppföljning är sätt att se på om barn har lyssnat och tagit till sig av aktiviteterna. Det är 

även ett bra sätt att få fram barns kreativa tänkande och deras fantasi, vilket sträcker sig 

utanför bokens innehåll. Vid vårt första besök på förskolan Blåklockan satt barnen och 

fokuserade på sina egna teckningar trots att det var ett gemensamt stort papper. Däremot på 

förskolan Solbacken samarbetade och diskuterade barnen kring deras målningar på det 

gemensamma stora pappret. Det syns tydligt på målningarna, nu i efterhand. Vi anser att 

utformningen av rummet kan påverka barns sätt att kommunicera med varandra. På förskolan 

Blåklockan var det ett rektangulärt bord som stod in mot väggen, medan det på förskolan 

Solbacken var ett cirkulärt bord med utrymme för att gå runt bordet. Genom dessa olika typer 

av bord, märkte vi att det blev olika slags diskussioner mellan barnen. På Blåklockan var 

barnen fokuserade på sina egna teckningar trots att de målade på ett gemensamt papper. På 

Solbacken intresserade sig barnen för varandras målningar när de målade på det gemensamma 

pappret. Genom att ett barn berättar om sin målning kan det bidra till att de andra barnen i 

observationen blir inspirerade till att måla liknande objekt. Bordet stod centralt i rummet och 

hade därmed utrymme runt omkring. Miljön kan påverka barns kreativitet och 

kommunikation.  

Diskussion 
Här diskuteras resultatdelen. Detta kopplas till tidigare forskning, förskolans läroplan och till 

annan litteratur.  

Resultatdiskussion 
Barn ska få möjlighet till att uttrycka sig på olika sätt, leka med ord och kommunicera med 

varandra, men också skapa ett intresse för bilder och samtala om dessa. Genom skapande 

processer, exempelvis bild och musik, kan barn få utveckla sin förmåga att uttrycka 

upplevelser, känslor, tankar och erfarenheter (Lpfö 98, 2010 s.10). Genom vår undersökning 

har det framgått att barn delger sina uttryck av tankar och känslor genom bild och musik när 



det finns en dialog mellan pedagogen och barnet. Även Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling 

(2014, s 78) påpekar att ett bra pedagogiskt lärande sker genom kommunikation mellan lärare 

och barn. Vi upptäckte att frågornas utformning har en betydande roll för barnens svar. 

Genom vår kommunikation tillsammans med barnen fick vi möjlighet att försöka förstå barns 

känslor och tankar. Vi upplevde också att när barn skapar under en estetisk process behöver 

de ibland vara inne i detta, utan att bli styrda eller avbrutna utav frågor. Det är viktigt att barn 

känner att det är roligt och betydelsefullt i arbetet med de estetiska aktiviteterna. För att fånga 

barnens intresse ser vi vår pedagogiska inverkan som viktig. Hur vi uttrycker oss, gestikulerar 

och betonar kan ha en betydelsefull effekt för barnens förmåga att lyssna.  

Olika situationer ger olika kommunikativa möjligheter för olika människor. Detta kan tolkas 

som om musikstycken betyder olika för alla individer. Vissa associerar ett musikstycke till 

dans, en annan till sång eller minnen från ens barndom. Det beror också på vad situationen 

erbjuder och hur miljön är utformad. Lyssnarens upplevelser av musik varierar på grund av 

erfarenhet, känd musik, okänd musik, kunskap och så vidare (Wallerstedt, Lagerlöf  och 

Pramling 2014, s.14). Vi valde att använda oss av musik som vi antog skulle vara främmande 

för barnen, av den anledningen att den inte skulle relatera exempelvis till dans. Detta eftersom 

tanken med de estetiska aktiviteterna var att de skulle måla. 

När barn och pedagoger diskuterar om samtalsbilder är det viktigt att barnen känner att de är 

de själva som vet svaret. Det finns tillfällen då barn blir styrda i samtalet, vilket kan bidra till 

att de svarar utifrån vad de tror att pedagogen vill höra (Holmsen. 2005, s. 59). I viss mån kan 

våra frågor ha påverkat barnens svar, att det bidragit till att barnen svarade efter vad de tror att 

vi vill höra. Detta uppmärksammade vi och vi försökte formulera om frågorna så att barnen 

istället kunde svara genuint på våra frågeställningar.  

Boksamtal på förskolorna Blåklockan och Solbacken 

Barns inlevelse kan vidgas genom samtal om bilder. Genom att barn får känna inlevelse får de 

en känsla av delaktighet och utav att känna sig trygga. Bilder ger möjligheter till att barn kan 

reflektera kring sina egna erfarenheter, men också att barns tankar och formuleringar aldrig 

kan bli fel. I vårt resultat delgav barn sina erfarenheter, och att de tolkar och förstår bilder på 

olika sätt. Genom våra frågor blev barnen mer delaktiga och kunde relatera till bokens 

innehåll utifrån sina egna upplevelser. En del frågor var mer utformade för de äldre barnen, 

vilket i vissa fall bidrog till att de yngre barnen inte svarade lika mycket. En fråga som vi 

ställde till barnen var om vad de tyckte om mörkret. Då kände vi att alla barnen kunde relatera 



och uttrycka sig till frågorna oavsett ålder. När barnen fick titta på bilder och uttrycka sig om 

vad de tänkte om bilderna kändes det som att de lättare kunde förklarara sina tankar. Holmsen 

beskriver att bilder ger möjlighet till att barn reflekterar och relaterar till egna erfarenheter. Vi 

kände att våra frågor var viktiga för att barnen skulle få berätta om sina reflektioner. 

Pedagogers förhållningssätt och agerande är betydelsefullt för barns kommunikation och 

sociala interaktioner. Med hjälp av dramatisering kan pedagoger fånga barnens intressen. 

Barnen i studien reagerade starkt på när vi som pedagoger gestikulerade och ändrade tonfall. 

Dramatisering kan bidra till att diskussionen blir mer levande, och att barnen kan få agera 

tillsammans med oss. Det kan även vara enklare att jobba med barns tankar och känslor 

genom teman om det finns bilder och teckningar att samtala om, (Holmsen 2005, ss. 87, 91).  

Bildberättande på förskolorna Blåklockan och Solbacken 

Holmsen (2005, s. 90) förklarar att bild kan vara ett sätt att nå ut till alla barn, genom 

bildberättande kan både de barn som verbalt sätt tar för sig och de som är mer reserverade 

komma till uttryck. Genom att barnen får måla kan de barn som har svårt för att uttrycka sig 

verbalt, uttrycka sig genom att berätta om sin bild och visa känslor och tankar visuellt.  De 

yngre barnen som medverkade i vår studie fick en möjlighet att uttrycka sig genom sitt 

bildskapande, men frågorna var viktiga för att kunna skapa en verbal dialog med barnen. 

Detta samtidigt som att de barn som behärskar språket kan få återge en djupare förklaring till 

sin målning. Genom att pedagoger ger möjlighet till öppet förhållningsätt kan också en bra 

dialog utformas. Kommunikation kan bidra till att barn får en djupare bild om andras 

perspektiv och om livet.  

Bildskapandet går att se från olika perspektiv, exempelvis genom det egna skapandet som 

knyter an till barns känslor och stärker personligheten. Men även ur ett kunskapsmässigt och 

lärande perspektiv som knyter an till barns förståelse för saker och ting (Bendroth, Karlsson 

1998, s.11). Barnen som deltog i observationen berättade personliga saker utifrån sina bilder. 

Exempelvis förklarade ett av barnen att ”det här är allting som jag älskar med min mamma”. I 

detta kan vi se en tydlig anknytning mellan bild och känsla. Under en annan observation 

resonerade barnen kring hur de tror att en båt får plats i en flaska. De kom med både 

fantasifulla och teoretiserande svar.  

  



Bildberättande utifrån musikstycket Fyra årstider av Vivaldi på förskolan 

Solbacken och Blåklockan 

Genom att uppmärksamma barnen på musikens rytm, kan barnen få en djupare uppfattning 

om musikstyckets form och förklara detta genom ord och bild. I resultatet framkom det, efter 

det att vi uppmärksammat barnen på musikens melodi, att barnen tyckte att musikens takt 

ökade och vi diskuterade detta tillsammans. När de kände att musiken gick snabbare började 

de att måla snabbare. Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014, s 45) förklarar att samtal om 

musik kan diskuteras medan musiken spelas upp, men också efteråt, då barnen har målat klart 

sina teckningar. För att göra musiklyssnandet meningsfullt behöver barnen få uttrycka sig 

genom flera sinnen.  I detta fall valde vi att barnen skulle få måla till musik och inte ”bara” 

lyssna till musik.  

Genom kommunikativ pedagogik överför vi resonemang mellan varandra. Läraren är viktig i 

dessa sammanhang. Lärare är betydelsefulla som medsökande i barns lek och lärande. Detta 

är ett sätt att se på musik, att lärande kan ske genom musik (Holmsen 2005, s.91).  

De barn som ännu inte behärskar språket kan få hjälp att uttrycka sig genom sitt 

bildberättande (Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling 2014, s 45). I observationen deltog yngre 

barn och barn som av någon anledning kände en utmaning i att uttrycka sig verbalt. Målning 

blev ett verktyg för att nå ut till de barn som uttrycka sina tankar och känslor visuellt. Det blev 

också en hjälp till att kommunicera med dessa barn, då vi kunde diskutera via deras 

målningar. 

Metoddiskussion 
Syftet med denna undersökning var att studera kommunikationen mellan pedagoger och barn 

genom estetiska aktiviteter. Eftersom att vårt fokus ligger på barns kommunikation, uttryck, 

tankar och känslor valde vi en kvalitativ metod. Under observationerna och intervjuerna 

märkte vi att materialet och tiden hade betydelse. Exempelvis skulle barnen gå och äta på 

bestämda tider, vilket gjorde att vi fick observera och intervjua under tidspress.  

Vi valde att ha blandade åldersgrupper med syftet att observera hur kommunikationen kan 

yttra sig mellan dessa åldrar. De äldre barnen kunde ibland svara för de yngre, detta då de 

antog att de yngre barnen tänkte länge och behövde stöttning i sina svar.  Även som 

observatörer märkte vi att barn behöver få tid till att svara. Ibland ställdes flera frågor, vilket 

vi anser kan ha bidragit till att det blev för abstrakt för barnen. Det kan finnas ett syfte med att 

låta barnen få vara i sitt skapande utan att bli avbrutna. Våra observationer och intervjuer var 

relativt långa. Det kan ha bidragit till att vissa barn tappade sitt intresse mot slutet av 



aktiviteten. Samtidigt fanns det barn som ville sitta längre än den planerade tiden. När vi 

märkte att vissa barn hade svårare för att svara på våra frågor, försökte vi ställa följdfrågor 

eller gestalta det vi ville förmedla, till exempel genom gestikuleringar, ändrat tonläge och 

genom kroppspråk.  Under observationerna upplevde vi att det var svårt att höra alla barnen 

när de pratade samtidigt. Vi försökte följa upp de barnen som vi inte hörde genom att ställa 

frågorna på nytt till dem.  

Didaktiska konsekvenser 
Genom denna studie har vi fått erfarenhet kring hur kommunikation kan ske via estetiska 

aktiviteter. Pedagoger har en betydande roll för barns skapande och för deras kommunikation. 

Beroende på vilka förutsättningar barnen får och hur miljön är utformad skapas olika villkor 

för estetiska aktiviteter. När pedagoger är aktivt medsökande under pågående estetiska 

aktiviteter kan barnens intressen fångas upp på ett engagerat och fantasifullt tillvägagångssätt.  

Det är barnens intressen och känslor som är i fokus för förskoleverksamheten. Därför är det 

också viktigt att vara lyhörd inför barns genuina bildskapande och tankar som pedagog. 

Genom pedagogers frågor till barnen kan barnens målningar få en helt annan innerbörd. Deras 

erfarenheter, tankar och känslor kommer till uttryck, därför är det viktigt med närvarande 

pedagoger. Pedagoger som är där och lyssnar kan också få en djupare förståelse för barns inre.   

Framtida forskningsbehov 
I denna studie har vi observerat hur kommunikation kan uppstå med hjälp av estetiska 

aktiviteter. För framtida forskningsbehov skulle det vara intressant att ha en forskning kring 

hur barns tankar och funderingar uppmärksammas och tas till vara i förskolan. Exempelvis via 

tematiska arbeten men även under de vardagliga situationerna i förskolan.  

En framtida forskningsfråga kan vara: På vilket tillvägagångssätt kan pedagoger ta till vara 

och gå vidare med barns tankar och vad de uttryckt?  
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Bilaga  

 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarutbildningen på högskolan i Borås. 

Vi kommer under hösten 2014 skriva ett examensarbete som handlar om den estetiska 

verksamheten i förskolan. Vi har valt att intervjua och observera barnen för att ta reda på hur 

dem upplever de estetiska läroprocesserna. 

 

Vi är väl medvetna om att följa de fyra forskningsetiska principerna som har tagits fram av 

Vetenskapsrådet. Informationskravet handlar om att vi ger förskolan information om vårt 

examensarbete. Barn och föräldrar/vårdnadshavare ska bli informerade om vår studie. De som 

medverkar i studien kan när som helst avbryta intervjun eller observationen eftersom att det är 

frivilligt att vara med. Samtyckeskravet innebär att vi behöver få ett godkännande utav de 

berörda. Konfidentialitetskravet belyser att vi följer och respekterar sekretessen. Vi har 

tystnadsplikt vilket betyder att vi inte ger ur de medverkandes riktiga namn. Det är viktigt att 

barnens identitet skyddas. Nyttjandekravet innebär att informationen som vi samlar in 

kommer endast att användas för forskningens syfte. Det används inte för ett konversiellt bruk. 

 

Godkänner ni att ert barn blir intervjuat och observerat av oss? 

 

 

                                JA NEJ 

 

Vårdnadshavares underskrift ............................................................................... 

Barnets namn …......................................................... 

 

Tack för att ni tog er tid!  

 

 

 

  

  



Tack! 

 

Vi vill tacka vår handledare och examinator för vägledning och stöttning i vårt arbete. Ni har 

inspirerat oss till att vidga våra vyer.  Vi vill även tacka våra VFU-handledare och de barn 

som gjorde det möjligt för oss att genomföra vårt examensarbete. Ett stort tack till våra nära 

och kära som stöttat oss genom hela vår resa genom examensarbetet!    
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