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Sammanfattning
Inledning
Examensarbetet handlar om estetiska uttrycksformer och vilken roll de har i barns lärande.
Tidigare forskning visar att de estetiska formerna både är ett lärande i sig men också att de
ibland kan vara som ett hjälpmedel till att lära sig saker utifrån en form som känns trygg för
barnet. Pedagogers egna kunskaper inom estetisk verksamhet lyfts och hur de kan påverka barns
lärande.
Syfte
Syftet med vår studie är att undersöka vilken roll de estetiska uttrycksformerna har för barns
lärande enligt pedagoger i förskolan.
Metod
Utifrån studiens syfte används kvalitativ forskning. För att kunna undersöka vilken roll de
estetiska uttrycksformerna har för barns lärande enligt pedagoger har vi valt öppen enkät som
verktyg, dels för att få en fördjupad bild av estetikens betydelse men även för att belysa
pedagogers tilltro till den egna kunskapen.
Resultat
Vårt resultat visar på att estetiska uttrycksformer erbjuder barnen variation i uttryckssätt och att
de möjliggör ett skapande med alla sina sinnen. Pedagogerna är eniga om att uttrycksformerna
spelar en viktig roll i barns lärande. Det är tydligt att pedagogerna önskar mer utbildning för att
enligt deras mening ge barnen både ett ökat intresse och större variation inom estetiken.

Förord
Vi vill tacka alla berörda i vårt examensarbete. Det har varit en lång process men den har varit
rolig och lärorik. Särskilt tack till vår handledare Märtha Pastorek Gripson för ditt stöd och
engagemang. Dina kommentarer har varit värdefulla i utvecklingen av vårt examensarbete. Vi
vill även rikta ett tack till de medverkande pedagogerna som möjliggjorde denna studie.

INNEHÅLL
INLEDNING ............................................................................................................... 1
Syfte ................................................................................................................................................................ 2
Forskningsfrågor ............................................................................................................................................ 2

TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................... 3
Estetik och lärande i förskolan ....................................................................................................................... 3
Pedagogers tilltro och syn på kunskap inom estetik....................................................................................... 6

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ........................................................................ 8
Fantasi och kreativitet .................................................................................................................................... 8
Barns olika sätt att tänka och lära .................................................................................................................. 9

METOD .................................................................................................................... 10
Kvalitativ metod ........................................................................................................................................... 10
Urval ............................................................................................................................................................. 11
Etiska resonemang ........................................................................................................................................ 11
Databearbetning och analys ......................................................................................................................... 12

RESULTAT .............................................................................................................. 13
Sammanfattning av resultatet....................................................................................................................... 22

DISKUSSION ........................................................................................................... 24
Resultatdiskussion ........................................................................................................................................ 24
Slutsats av diskussionen ................................................................................................................................ 26
Metoddiskussion ........................................................................................................................................... 26
Vidare forskning ........................................................................................................................................... 27

REFERENSER
BILAGOR

INLEDNING
Vi har valt att fördjupa oss i de estetiska uttrycksformerna för vi tror att de bidrar till en positiv
lärandeidentitet hos barnen om de får möjlighet att erfara och ta till sig kunskap i en estetisk
uttrycksform de tycker om. Positiv lärandeidentitet är ett begrepp som står för att barnen ser sig
som en som kan lära sig saker. Vår förhoppning är att få en ökad förståelse för pedagogers syn
på området för att få en bild av hur de använder sig av estetiska uttrycksformer och varför. Vår
studie är också en del av den pågående forskningen inom området.
Ordet estetik är hämtat från grekiskan och betyder ”den kunskap man får genom sinnena” och
vad från början inte bunden till intryck av konsten. Estetiken ansågs förr som den kunskap
som erövrades utan tanke och logik (Paulsen 1996, s. 9). I vår text är begreppet estetiska
uttrycksformer det centrala men vi tillåter oss att även använda begreppen estetiska aktiviteter
och estetiska uttryckssätt/former.
Tidigare forskning inom området lyfter både att estetiska utrycksformer är ett lärande i sig men
även att de kan vara som ett hjälpmedel för att lära sig saker utifrån en form som känns trygg
för barnet. Paulsen (1996, s. 22) menar på att barnen behöver först kunna behärska tekniken
och materialet innan de kan uttrycka sina tankar och erfarenheter genom skapandet.
Filosofen, psykologen och pedagogen Vygotskij, som var aktiv under början av 1900-talet,
redogjorde också för att estetiska uttrycksformer ger barn möjlighet att uttrycka sin förståelse
för världen och den kunskap de besitter.
Vår erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är att det arbetas väldigt varierande
med estetiska uttrycksformer. En del av förskolorna har väldigt utvecklade tankar om vad
barnen kan uppnå med de estetiska aktiviteterna de planerat medan andra förskolor fokuserar
på att barnen ska ha fri tillgång till material som de själva får bestämma när de vill nyttja.
Att barn har rätt till estetisk verksamhet är något som står framskrivet i Läroplan för förskolan
(Lpfö 98 rev. 2018) då de belyser att barn ska få ”skapa och kommunicera med hjälp av olika
uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse ”. Det står också
framskrivet i Lpfö (rev. 2018) att ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt
samspel, utforskande och skapande”. I FN:s konvention om barns rättigheter,
Barnkonventionen (2009, § 13) påtalas det om barns kulturella yttrandefrihet där alla barn har
rätt att välja konstnärliga uttrycksmedel.
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Syfte
Vårt syfte är att undersöka vilken roll de estetiska uttrycksformerna har för barns lärande enligt
pedagoger i förskolan.

Forskningsfrågor


Vad är estetik i förskolan enligt de tillfrågade pedagogerna?



Finns det några utmaningar i användandet av estetiska uttrycksformer?



Vilka kunskaper har pedagogerna själva i estetiska uttrycksformer?
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TIDIGARE FORSKNING
Nedan vill vi presentera den forskning som vi hittat inom vårt valde kunskapsområde och som
på olika sätt berör vårt syfte att se på pedagogers inställning till de estetiska uttrycksformerna i
förhållande till barns lärande och vilken kunskap pedagoger har kring estetiska uttrycksformer.
Begreppet estetiskt lärande är något Saar (2005, ss. 14-15) valt att studera och han redogör för
i sin studie att han kunnat urskilja tre olika perspektiv hos pedagoger att tolka begreppet estetiskt
lärande på: som fostrande, som subjektiva upplevelser eller som ett stöd. Saar (2005, ss. 95-97)
problematiserar också vad barnen utvecklar genom estetiken och vilka erfarenheter de får med
sig när han påstår att det finns svag och stark estetik. Han menar på att den estetik som används
som ett stöd för att lära sig redan befintlig kunskap såsom t.ex. matematik eller språk
representerar den svaga estetiken och den starka symboliserar den estetik som genererar ny
kunskap. Den starka estetiken utmanar i själva skapandet vilket innebär att den inte går att
förutspå innan. Saar (2005, ss. 14-15) menar också på att en aktivitet kan gå från att vara svag
estetik med ett tydligt kunskapsinnehåll till att bli stark estetik där barnen ställs inför något nytt
och därför utmanar barnen att konstruera ny kunskap.
Vi har valt att presentera den tidigare forskningen i två delar med hänsyn till vad som läggs
fokus på. Först behandlar vi begreppet ”estetik i förskolan” för att se hur de estetiska
uttryckssätten utifrån de vi valt att studera (dans, musik, bild och drama) presenteras i
forskningen och på vilket sätt de kan förstås i relation till barns lärande. Sedan väljer vi att
inrikta oss på vad forskningen visar om pedagogers tilltro och syn på kunskaper inom estetik
för att belysa deras tankar om huruvida deras egna kunskaper inom estetiken spelar en roll i
barns lärande.

Estetik och lärande i förskolan
I detta stycke kommer den tidigare forskningen vi tagit del av som redogör för begreppet
”estetik i förskolan” presenteras och då utifrån de uttryckssätt vi valt att studera såsom dans,
musik, bild och drama. Vi kommer också redogöra på vilket sätt de estetiska uttrycksformerna
kan vara en del i barns lärande.
Sotiropoulou-Zormpala (2012, ss. 6-10), som studerat grekiska förskolebarn, använde sig av
olika estetiska uttrycksmedel i sin studie såsom drama, musik, konst och rörelselekar för att lära
barnen bokstäverna. Hennes studie visade på att de estetiska aktiviteterna bidrog till att
stimulera mer än det logiska tänkandet, det skapades en “multilogisk miljö” där barn fick med
hjälp av drama, musik, konst och rörelselekar ta till sig bokstäverna. I motsats till SotiropoulouZormpala (2012) och andra studier vi tagit del av menar Einarsson (2013, s. 127) på att
synliggörandet av lärandet i de estetiska aktiviterna är svårt då hon studerat vad dramaelever
lär i sina drama aktviteter. Hon påtalar att det finns lite forskning inom dramapedagogiken men
att hon tagit del av Lindströms modell som är ett verktyg för att studera estetiskt lärande. Enligt
Einarsson (2013, s. 130) har Lindströms modell möjliggjort ett synliggörande av de
ämnesspecifika i drama.
Lindströms modell är utvecklad av Lars Lindström som var professor i pedagogik på
Lärarhögskolan i Stockholm och som forskat kring skapande, kreativitet och bedömning av
estetiska lärprocesser. Han hävdade att estetiska ämnen inte ska vara ”hjälpgummor” åt andra
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ämnen. Han menade på att de estetiska ämnen ska ha sin egna status och inte enbart användas
för att barnen ska nå större framgång i andra kunskapsområden (Mathiasson 2004).
Lindströms modell behandlar de fyra olika lärande formerna: OM, I, MED och GENOM.
Lärande OM kan innefatta att få en förståelse för olika genrer inom en konstform eller att få
en historisk tillbakablick, lärande I står för att som pedagog erbjuda barnen att få reflektera
över vad de lärt sig för att sedan få utveckla det mer under friare former. Lärande MED
belyser lärandet i ett socialt sammanhang där barnen lär av och tillsammans med varandra och
där estetiken oftast används som stöd för att fördjupa sina kunskaper i ett annat ämne. Syftet i
dessa aktiviteter är oftast förutbestämt. GENOM står för det lärande som också ibland
använder estetiken som ett hjälpmedel för att nå kunskap i andra ämnen men här finns inget
tydligt syfte/resultatmål (Karlsson Häikiö 2014, s. 36). Einarsson (2013, ss. 130-133) ger ett
exempel på användandet av Lindströms modell i drama där hon förklarar att lärandet OM står
för det förutbestämda lärandemålet. I det här fallet kan det handla om att barnen får lära sig
om de olika dramametoder som finns. Lärande I kan t.ex. innebära att barnen får öva på hur
man kommunicerar med kropp, röst och hur man sätter karaktär på sin roll. MED kan ha som
syfte att blir en lärandesituation om hur en rollkaraktär byggs upp och hur den ska spelas och
GENOM handlar om de kunskaper barnen bygger på allt eftersom de arbetar med drama som
t.ex. att träna sig i att stå inför publik.
Karlsson Häikiö (2014, ss. 35-36) redogör att lärande OM och I är de perspektiv på lärandet
som höjer statusen på det estetiska eftersom de ger mest kunskap, färdighet och förtrogenhet i
ämnet. Saar och Nordberg (2013, ss. 73-74) förtydligar det som Lindström påpekar att
estetiska uttrycksformer och lärprocesser är ett lärande i sig och att de kan möjliggöra att barn
omskapar sina tankar och sättet att se på saker och ting. Dock redogör Einarsson (2013, s.
128) för Lindströms forskning att estetiska lärprocesser inte ska ses som en motsats till
rationell kunskap utan att de kan komplettera varandra.
Enligt Alexandersson & Swärd (2015, s. 4-5) behöver verksamheten kunskapsformer som inte
bara tillvaratar det verbala och logiska tänkandet. För att barn ska förstå sin omvärld behöver
den på olika sätt konkretiseras. Estetisk verksamhet skapar meningsfullhet i aktiviteten för den
ger fler infallsvinklar på ett ämne och gynnar på så sätt olika lärostilar. Något som påminner
om det Sotiropoulou-Zormpala (2012, ss. 9-10) kommit fram till i sin studie att estetisk
verksamhet bidrar till multimodalitet eftersom barn kan få uttrycka sin kunskap inom ett visst
område genom drama, bild och musik. Alexandersson & Swärd (2015, s. 3) menar också på att
estetiska aktiviteter behöver ha ett tydligt syfte för att de ska stimulera och utmana alla barn
och att pedagogerna måste medvetet planera sina aktiviteter för att kunna fånga alla barnen. De
påpekar även att om lärandet ska fördjupas behöver barnen efter avslutad aktivitet få en stund
över för reflektion och det påminner om det Lindströms modell förklarar som ett lärande I
(Karlsson Häikiö 2014, s. 36).
Även Pramling Samuelsson (2008, ss. 55-61) belyser vikten av att barn ska få erfara ett ämne
på olika sätt när hon i sin studie om barns utveckling av förmågor inom estetiska områden
påpekar att verksamheten ska vara lyhörd för barns tankar. Hon förklarar begreppet metasamtal
och redogör för betydelsen av att barn i samspel med pedagog får utveckla sina tankar kring
tänkande och lärande och vikten av att barnen får ta del av varandras tankar. I sin studie har
barnen fått rita och måla ett musikstycke de lyssnat på och efteråt har bilderna blivit en
utgångspunkt för att samtala om varandras olika sätt att gestalta musik. Metasamtal möjliggör
för ett nytt sätt att tänka kring olika fenomen. Ett annat begrepp som gör sig gällande i hennes
studie är lärandets objekt som står för det pedagogen vill rikta barnens uppmärksamhet på. I det
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här fallet ges ett exempel på en musikaktivitet där pedagogen vill rikta barnens uppmärksamhet
på rytmen (lärndets objekt) i musiken. För att sedan studera om barnen fått med sig förståelsen
för vad rytm är byter pedagogen musik och ber barnen hitta den nya rytmen.
Ehrlin (2012, ss. 92-105) har i sin forskning studerat tre olika förskolor där två utav dem är
musikprofilerade och den tredje med en annan inriktning. Förskolan utan musikprofilering har
fungerat som en jämförelsegrupp. Studien har som syfte att undersöka och belysa musikens
funktion och plats på de två profilerade förskolorna. Resultatet av studien visar på att
användandet av musikaktiviteter främjar barns språk och även glädje och gemenskap. Då dessa
aktiviteter sker i grupp är det väsentligt att barnen klarar av att lyssna in och anpassa sig till
varandra vilket är en förmåga som är betydelsefull även i andra sammanhang. En annan positiv
effekt av musikaktiviteterna är att barnen själva plockar fram instrument i den fria leken och då
synliggörs de erfarenheter de tillägnat sig (Ehrlin 2012, s. 155).
Hos (2017, ss. 1-12) studie som utfördes i Hong Kong hade som syfte att undersöka hur små
barn upplever estetiska uttryck och vad de får för erfarenheter av det genom
dramaimprovisation. Studien synliggör att dramaimprovisationer utvecklar barns kreativitet,
empati och förståelse för sig själv och andra och att improvisation ger övning i problemlösning
och i att kunna uttrycka sig. Även Sicherl Kafol, Denac och Znidarsic (2015, ss. 1317-1324)
studie gjord i Slovenien vars syfte var att studera förskollärares åsikter om bild och kulturell
utbildning i förskolan stödjer att estetisk verksamhet främjar barns kreativitet och att den också
bidrar till bättre initiativförmåga och kritiskt tänkande eftersom barnen i sitt skapande inte blir
passiva mottagare av kunskap från andra.
Sotiropoulou-Zormpala (2012, ss. 9-10) forskning visar på att estetiska aktiviteter höjer barns
koncentrationsförmåga vilket leder till att de lättare blir fängslade av ett ämne och barngruppen
blir mer sammanflätad. Resultatet pekade även på att estetiska aktiviteter ger barnen den logiska
och verbala erfarenheten och även den sinnliga. Hennes resultat visar på att om man bara
använder det logiska tänkandet kan barnen gå miste om t.ex. den rumsliga eller kinestetiska
aspekten på saker. Enligt hennes forskning kan användandet av estetiska uttrycksformer i alla
ämnen bidra till ett nytt sätt att se på hur vi konstruerar kunskap och i framtiden kanske det kan
leda till en ny utformning av skolan. I likhet till Sotiropoulou-Zormpala (2012) studie belyser
även Alexandersson och Swärd (2015, s.1) vad det är för kunskap vi får med oss om vi bortser
från det ” redan färdiga, det redan sagda, det redan skrivna etc” och då redogör de för att
estetiska aktiviteter bildar en länk mellan det omedvetna och medvetna vilket är en
nödvändighet i männikans identitetskapande. Forsättningsvis förklarar även Alexandersson och
Swärd (2015, s. 3) att: ”Estetiska lärprocesser är ett sätt att arbeta i skolan som gynnar en
kunskapsutveckling där eleven får knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter
och analys till en helhet”.
I Alexandersson & Swärds (2015, ss. 2-5) artikel lyfts det fram motsättningar till användandet
av estetiska lärprocesser, såsom att skolan löper en risk att inte uppfylla sitt demokratiska
uppdrag om de inte låter barn använda sig av andra uttrycksmedel än det traditionella tal- och
skriftspråket. De menar på att å ena sidan finns det en oro att estetiska uttrycksformer bara tillför
glädje till aktiviteterna och inget till lärandet. Å andra sidan belyser artikeln ett
forskningsprojekt som visar på att den glädje estetiska lärprocesser ger inte behöver stå i
motsats till ett lärande om pedagogen har ett medvetet ändamål. Även Ehrlin (2012, ss. 91-92)
lyfter liknande resultat när hon förklarar hur musikaktiviteter kan stärka och utveckla barns
språk eftersom den glädjen musicerandet ger leder till självförtroende hos barnen då de på ett
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lustfyllt sätt utvecklarer språket i musikleken. Glädjen i musik- och språkleken leder också ofta
till att barnen får ett intresse för musiken som ett ämne i sig själv

Pedagogers tilltro och syn på kunskap inom estetik
I detta stycke kommer den tidigare forskningen vi tagit del av som inriktat sig på pedagogers
tilltro och syn på kunskaper inom estetiken presenteras för att lyfta fram deras tankar om
huruvida deras egna kunskaper inom estetiken spelar en roll i barns lärande.
Sicherl Kafol, Denac och Znidarsic (2015, s.7) redogör för i sin studie genomförd i Slovenien
att det är av vikt att pedagoger har en utbildning i de estetiska ämnena för att bidra med en
bättre kvalitet på undervisningen. De redogör också för att det är viktigt i den tidiga barndomen
att kreativiten stimuleras. I likhet med Sicherl Kafol, Denac och Znidarsic (2015) menar
Bendroth Karlsson (1998, s. 218) att pedagogers kunskap har betydelse men hon har sin
utgångspunkt i pedagogers förhållningssätt då hon påtalar att en pedagog som är trygg i ämnet
vågar i större utsträckning ge barnen frihet i sin egna process. En pedagog med kunskap och
mycket erfarenhet i t.ex. bildskapande har modet att improvisera i stunden om barnen i sitt
skapande vill åt ett annat håll en den tänkta planeringen för aktiviteten. Även Saar (2005, ss.
100-101) beskriver förhållningssätt som ger barn frihet i sitt skapande men påtalar till skillnad
från Bendroth Karlsson (1998) att det kan bidra till en osäkerhet hos pedagoger då de inte vet
när de är rätt att vägleda barnen i den estetiska verksamheten med rädsla för att störa.
Resultatet av en studie genomförd i Ankara vars syfte var att ta reda på förskollärares tro på en
integrerad läroplan och då fokus på deras övertygelse om integrering av bildkonst med andra
ämnen (Öztürk, Elif och Erden, Feyza Tantekin 2011, ss. 898-902) visade på en positiv
inställning till integrerad läroplan över lag. Faktorer som visades ha en inverkan på
förskollärarnas övertygelse om en integrerad läroplan var deras egna inställning, pedagogiska
bakgrund och hur många år de varit verksamma inom förskola. Att pedagogers inställning och
deras egna kunskap har inverkan är något som även (Kyoung Kim & Kemple 2011, s. 144)
lyfter fram i sin studie där de studerat musikaktiviteter i förskolan. De pedagogerna som ingått
i studien svarar att de tror att desto större kunskap pedagogen besitter i musiken desto mer
betydelse får den i barns lärande. I förhållande till det visar annan forskning som Fihn (2012, s.
140) lyfter fram att pedagoger utan någon ämneskunskap i de estetiska uttrycksformerna kan
bidra till en lärandesituation för både dem själva och barnen när de tillsammans kan upptäcka
och ”våga prova” i de estetiska aktiviteterna. Även Bendroth Karlsson (1998, ss. 211-212)
belyser att pedagoger kan bli medupptäckare med barnen för att komma vidare i sitt skapande
beroende på vilken syn pedagoger har på barns inlärningsförmåga. Hon redogör för tre olika
sätt att se på barns inlärning: Barnet som ett kärl, Barnet som ensam skapare eller Barnet som
lärling. Att se barnet som ett kärl betyder att vi ser barnet som en individ som behöver fyllas
med kunskap som vi vuxna besitter. I motsats till det synsättet kan vi se barnet som ensam
skapare vilket innebär att vi har en tilltro till att barnet föds med färdigheter som den utvecklar
under tiden barnet växer upp. Tredje sättet är att se barnet som en lärling. I detta fallet då som
en medaktör i sitt kunskapssökande och då med hjälp av en vuxen som kan agera
medupptäckare. Bendroth Karlsson (1998, s. 211) menar på att det är synen på barnet som
lärling där barnet aktivt får prova och utforska saker som ger bäst förutsättningar till lärande
och utforskande.
Fler aspekter som underlättar barns skapande och som inte går att bortse ifrån är att barnen
behöver få med sig de mentala och fysiska redskapen för att kunna delta i en skapande process.
6

Bendroth Karlsson (1998, s. 36) förklarar att i ett bildskapande kan de mentala redskapen vara
att ge barnen nya sätt att se på saker, nya ord och begrepp och fysiska redskap kan innebära
t. ex. olika material, färger, pennor och olika tekniker såsom teckning och målning. Hon lyfter
problematiken när barn förväntas uppnå vissa mål och där pedagoger inte har den kunskap i det
estetiska i form av t. ex. fysiska redskap för att hjälpa barnen. Det innebär att barnen inte får
likvärdiga förutsättningar i estetisk verksamhet (1998, s. 148).
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
I kapitlet kommer vi redogöra för de teoretiska utgångspunkter vi valt att vila vår studie på.
Vygotskijs teori om lek och hur den kopplas till fantasi, kreativitet och barns skapande som ett
uttrycksmedel för erfarenheter kommer att sättas i relation till vårt syfte att undersöka vilken
roll de estetiska uttrycksformerna har för barns lärande. Även teorin om
utvecklingspedagogiken lyfts fram och kopplas till vårt syfte då fokus ligger på pedagogers
förhållningssätt som tar fasta på barns olika sätt att lära och tänka kring olika fenomen. Barnen
får där tänka, reflektera och uttrycka sig inte bara verbalt utan även i andra former (Pramling
Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, s. 58). De teoretiska utgångspunkterna kommer att vara
till hjälp i analysarbetet.

Fantasi och kreativitet
Lev Vygotskij (Jensen 2013, ss. 74-75) som verkade under början på 1900-talet var en rysk
psykolog som studerade barns utveckling och språk. Förmågan till fantasi och kreativitet lyfts
fram i hans studier kring lek. Här menar han att barnet har svårt att föreställa sig något annat än
vad som egentligen uppenbarar sig. Föreställningsförmågan är särskilt svår för de yngsta barnen
som inte har utvecklat sina olika sinnen. Paulsen (1996, ss. 54-56) belyser att leken och den
estetiska aktiviteten är någonting mer än bara förströelse, den är en viktig aspekt i barns
utveckling. Under barnets första månader är modern den trygga anknytningspersonen och så
småningom dras barnet in i leken som är frivillig men full av fantasi. Denna lekhandling har
inga fasta mål utan ses mest som något lustfyllt. Senare kommer barnet lära sig hur olika
leksaker/objekt ska hanteras och kan därefter leka utan modern. Med hjälp av ett s.k.
övergångsobjekt som barnet har full kontroll över kan barnet också finna tröst hos. Frånvaron
av modern och att inte få sina behov tillfredsställda skapar en frustration hos barnet och är enligt
Vygotskij och Winnicott drivkraften till leken. Eftersom barnet uttrycker känslor i samband
med övergångsobjektet menar Winnicott att det är det första konstföremålet barnet kommer i
kontakt med och därmed är barnets första upplevelsevärld estetisk. Jensen (2013, s.74) redogör
för Vygotskijs tankar om att barns lek består av bl.a. att barn kan föreställa sig saker och som
i det här fallet övergångsobjektet.
Alla våra erfarenheter, känslor och minnen gestaltar sig genom vår fantasi. Vygotskij menar att
fantasi är en form av kreativ förmåga. Det är en slags medvetandeform som beskriver ju mer
erfarenheter desto större fantasi. Alla intryck människan tolkar och bearbetar utgörs av vår
fantasi. Vygoskij förklarar att när barn leker läggs grunden för skapande och kreativitet
eftersom de uttrycker sina upplevelser genom t.ex. dramatisering (Vygotskij 1995, s. 9) och
även Jensen (2013, s. 79) lyfter fram det när han påtalar att när fantasin tar form som t.ex. en
tavla, ett musik- eller teaterstycke är det verkliga ting.
För att barn ska kunna fantisera och vara kreativa behöver de få ta del av den kunskap som
vuxna besitter och få tid över att reflektera över den och gestalta den i olika uttryck (Strandberg
2014, s. 154). Strandberg (2014, ss. 163-164) anser även att kreativitet behövs i det pedagogiska
ledarskapet där det står för att tänka nytt och bidra till ny utveckling för verksamheten.
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Barns olika sätt att tänka och lära
Den fenomenografiska ansatsen ligger till grund för utvecklingspedagogiken som Pramling
Samuelsson och Asplund Carlsson beskriver (2014, ss. 58-60). Fenomenografin utvecklades på
1970- talet genom att några studenter fick ta sig an en text och se på vad deras individuella
uppfattningar av texten bestod av. Detta satt i relation till hur de uppfattade ett lärande i sig
skulle lyfta fram deras subjektiva värld. Ur Fenomenografin har utvecklingspedagogiken trätt
fram där lärandet står i fokus. Barns medvetenhet om sitt eget lärande utgör grunden där barns
meningsskapande är betydelsefullt. Barns meningsskapande menas hur man uppfattar och
förstår ett särskilt fenomen. Andra betydelsefulla aspekter är på vilka olika sätt det går att
uppfatta fenomen på och dess variation. Det lyfts också fram vikten av att barn ska få möjlighet
att uttrycka sig och den egna viljan till att kommunicera. Pedagogers intresse och en tillåtande
attityd till barns olika sätt att tänka beskrivs som en väsentlig del i arbetssättet. Likaså bör
pedagogen ge barnen förutsättningar till att upptäcka variationen av olika tankesätt.
Undervisningens innehåll ska baseras på barnens tankar och reflektioner. Kommunikationen
ses som ett viktigt innehåll i pedagogiken där olika sätt att tänka lyfts fram men även att
pedagogen har kunskaper att kunna tolka och förstå barns varierade tankar. Med hjälp av
barnintervjuer får barnen möjligheter att tänka, reflektera och uttrycka sig verbalt.
Då pedagogens förhållningssätt är nästintill avgörande för hur barnen ska lära sig någonting
förklarar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014, ss. 62-63) att man behöver rikta
barns uppmärksamhet till ett specifikt fenomen. Det finns ingen garanti på att man kan lära sig
allt på grund av vilket förhållningssätt eller undervisningsmetod man använder utan innehållet
i lärandet är även det en viktig aspekt. Ett exempel kan vara att utifrån ett mål i läroplanen som
i detta fall handlar om att barn ska utveckla förståelse för naturens kretslopp ta reda på varför
vissa föremål flyter respektive sjunker. Barnet har kanske inte funderat över varför vissa
föremål förhåller sig på dessa olika sätt, dvs flyter eller sjunker. Förskolläraren måste alltså ge
barnet förutsättningar till att få förståelse för fenomenet, i detta fallet då rikta barns
uppmärksamhet. Genom att ställa frågor till barnet om hur och varför får barnet möjlighet till
att stanna upp och tänka efter och bilda sig en egen uppfattning om fenomenet. Förskolläraren
har valt att erbjuda barnet en stor variation av objekt med hjälp av frågorna som hur och varför.
Pramling Samuelsson (2008, s. 23, 57) lyfter begreppet metasamtal och menar på att det är
något som tyvärr inte praktiseras ofta i estetiska aktiviteter. Metasamtal är en metod för att ge
barnen ett tillfälle att uttrycka hur de tänker kring olika fenomen och varför. Det blir också ett
tillfälle för pedagogen att ställa frågor som utmanar.
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METOD
I det här avsnittet kommer vi att beskriva olika metoder och sätta dem i relation till varandra.
Sedan förklarar vi vår undersökningsmetod och varför vi valt det. Sedan följer en beskrivning
av vårt urval och sist kommer en förklaring över våra etiska hänsynstaganden.

Kvalitativ metod
Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 15-16) beskriver två former av vetenskapliga
ansatser, kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ metod tillhör den hermeneutiska delen av
vetenskapsteorin som bygger på att vi vill ta reda på vad kunskap är och hur vi kan veta att
något är sant (Brinkkjaer & Høyen 2013, s. 10). En skillnad som finns i den kvantitativa och
kvalitativa metoden är dess flexibilitet. I kvantitativa studier där användning av enkäter är
vanliga och där redan färdiga svarsalternativ finns (sluten enkät) är graden av flexibilitet inte
särskilt stor. En viktig aspekt i valet av denna metod är att man vet vikten av att ställa rätt frågor,
formulering av dessa och olika typer av svar som kan vara av betydelse. Enkäter kan även
utformas med öppna frågor, metoden blir då kvalitativ. En öppen enkät har öppna
svarsalternativ där respondenten själv får formulera sitt svar. Ett hinder med öppna
svarsalternativ kan vara att resultatet blir svårt att sammanställa då respondenten kan hoppa
över vissa frågor i tron att det blir för mycket att skriva. Omfattningen på svaren kan också
variera med både enstaka ord eller längre meningar (Björkdahl Ordell 2007, s. 91). Större
flexibilitet finns att hämta i den kvalitativa metoden, då intervju är ett sätt att forska på. Man
kan vara mer spontan i mötet med respondenten där frågor ställs och man kan gå tillbaka och
ställa följdfrågor. I den kvalitativa metoden med intervju används öppna frågor och man kan få
mer utförliga svar än i de kvantitativa metoderna. En annan skillnad mellan den kvantitativa
och kvalitativa ansatsen är den Trost och Hultåker (2016, s 18) beskriver att om man använder
sig av siffror rör det sig om en kvantitativ metod. Han belyser även att båda metoderna är lika
mycket värda och att de med fördel kan användas i kombination med varandra.
Trots vissa hinder med öppen enkät har vi valt att använda oss av denna metod då vi anser att
det är av stor betydelse att respondenten får möjlighet att i lugn och ro formulera och skriva ner
sina svar. Respondenten har då även möjlighet att gå tillbaka och utveckla svaren. Fördelar vi
ser med att använda en öppen enkät framför en sluten är att vid den öppna varianten finns det
utrymme för väsentliga fakta som vi kanske inte hade fått med i en sluten enkät där redan färdiga
svarsalternativ finns. Kvalitativ forskning kan bidra till att företeelser som ännu är okända
synliggörs och på så sätt kan undersökas (Malmqvist 2007, s.123) och det stämmer överens
med vårt syfte och undersökning.
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Urval
När man som forskare vet vilken kategori av grupp man vill undersöka gör man ett medvetet
urval av personer. I vårt fall föll valet på förskollärare eftersom det är vår kommande profession.
För att kunna generalisera sitt resultat är urvalet avgörande. Om vi hade velat uttala oss om alla
förskollärare i hela kommunen hade vårt urval varit inom ramen för kommungränsen
(Björkdahl Ordell 2007, s. 86). Vårt urval började med att vi mejlade ut en förfrågan om
medverkan till de tre största förskolorna i kommunen. Tanken var att desto större förskola desto
större svarsfrekvens vilket vi tänkte höjde trovärdigheten på vår studie. En av förskolecheferna
svarade omgående att de kunde tänka sig att medverka. Det delades ut tjugo enkäter till
förskollärarna i verksamheten och efter två veckor hade tre enkäter besvarats. Bortfallet blev
då 17 obesvarade enkäter på grund av sjukdom. Eftersom enkätsvaren blev väldigt få föll vårt
andra val på en förskola som en av oss haft som VFU-plats. Tillgången på respondenter kan
främjas genom personliga relationer. Sammanlagt från de två förskolorna fick vi ihop åtta
besvarade enkäter och det blev underlaget för vår studie. Vi tror inte att bortfallet har påverkat
studiens resultat då de enkäter vi fått in svarat på vårt syfte och forskningsfrågor.
Eftersom en av oss hade en relation till en av de medverkande förskolorna fick den andra ta en
framträdande roll i analysarbetet för att resultatet skulle hållas objektivt.

Etiska resonemang
Som vid all forskning behöver man förhålla sig till de etiska aspekterna dels för att visa på ett
hänsynstagande gentemot deltagarna, för att ingen ska känna sig kränkt eller på annat sätt
felbehandlad, och dels för att ge en trovärdighet åt sitt forskningsprojekt. Vetenskapsrådet
(2002, ss. 7-14) har sammanställt fyra huvudkrav där de forskningsetiskaprinciperna ingår;
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
För att vår undersökning skulle förhålla sig till informationskravet fick förskolecheferna ett
mejl om syftet med examensarbete och från vilket lärosäte utbildningen bedrevs. I enkäterna
fanns där också likvärdig information. De som ingår i en studie ska enligt informationskravet
även bli informerade om att deltagandet är frivilligt och det framgick i vårt fall eftersom de blev
tillfrågade om de ville medverka eller inte. När det gäller samtyckeskravet står det framskrivet
i Vetenskapsrådets riktlinjer (2002, ss. 7-14) att om undersökningen inte innefattar privata
frågor eller behandlar frågor som kan upplevas känsliga får samtycke inhämtas via företrädare
och i vårt fall fick vi samtycke till deltagande av förskolechefen. Att pedagogerna upplevt
deltagandet frivilligt och att det inte gjorts några påtryckningar är uppenbart med tanke på det
stora bortfallet av besvarade enkäter.
Konfidentialitetskravet innefattar att identiteten på de deltagande i studien inte får röjas och
anteckningar och andra känsliga dokument som upprättats under forskningens gång får inte
ligga synliga för oberörda (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14). För att vår forskning skulle ta
hänsyn till denna aspekt valde vi att informera deltagarna om att enkäten vi valt som metod var
anonym och att den endast skulle behandlas av oss. Det sistnämna faller in Vetenskapsrådets
(2002, ss. 7-14) princip om nyttjandekravet där det redogörs för att insamlat material inte får
användas till något annat än till det forskningsändamål det var ämnat för. Vid framskrivningen
av resultet använde vi oss av fingerade namn på de åtta respondenterna.
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Databearbetning och analys
För att ta del av den insamlade data vi fått in från vår empiriska undersökning började vi med
att läsa alla svar för att få en översiktlig bild. Efter det gick vi tillbaka till våra forskningsfrågor:
Vad är estetik enligt de tillfrågade pedagogerna? Finns det några utmaningar i användandet av
estetiska uttrycksformer? Vilka kunskaper har pedagogerna själva i estetiska uttrycksformer?
för att sätta dem i relation till våra teoretiska utgångspunkter: Fantasi och kreativitet, Barns
olika sätt att tänka och lära. Vi sökte efter mönster i svaren genom att hela tiden jämföra och
såg då att begrepp som fantasi, kreativitet, möjlighet/tillgänglighet och variation var
återkommande. De teoretiska begreppen utgjorde våra kategorier i analysprocessen. Denna
arbetsgång är ett välbeprövat tillvägagångssätt och har inget svenskt namn men kallas för ”the
constant comparative method” eller ”the constant comparative technique” internationellt
(Hjerm & Lindgren 2010, ss. 86-87).
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RESULTAT
Enkätsvaren presenteras ordagrant så som respondenterna svarat. Fråga 7 har vi valt att
presentera i tabellform för att underlätta en överblick. Fråga 9 väljer vi att inte ha med i
resultatet eftersom vi kan utläsa av svaren att vi varit otydliga i formuleringen.
Fråga 1:

Vad är estetik i förskolan för Dig?

Susanne:

Skapande i olika former.

Maria:

Barns sätt att uttrycka sig genom olika skapande processer. Målning, lera, pyssel
av alla slag, men också dans, musik, skapande digitalt. Men också den viktiga
leken! Både barnens egen lek och lekar som vi pedagoger leder.

Anna:

Möjligheter till fritt skapande, material som inbjuder till fantasi. Att kunna
uttrycka sig på olika sätt.

Sara:

Olika uttrycksformer musik, dans och teater. Skapande i olika former. Kan också
vara bygglek med mängder av vackra material. Kan också vara i sandlådan eller
skogen som man konstruerar något estetiskt. Kan också vara när vi tar del av
litteratur.

Lena:

100-språkighet. Att kunna uttrycka sig på många olika sätt. Att skapa någotsjälva görandet. Att använda hela sin kropp och alla sina sinnen. Glädje.
Möjligheter.

Helena:

Bild, form, rörelse, IT.
Musik: sjunga, lyssna
Bild: färg, mönster, olika material att undersöka. Målning och skapande ex.
naturens material.
Form: lera, sand, ris, undersöka och känna, uppleva fysiskt olika material.
Rörelse: att använda och uppleva kroppen och fysik på olika sätt.
IT: involvera IT i verksamheten på ett meningsfullt kreativt sätt.

Pia:

Att barnen får möjlighet att uttrycka sig genom de 100-språken. Att ta sig an
olika områden med alla sina sinnen. Drama, dans, musik och sång, måla, skapa
och lyssna.

Lisa:

Att barnen får uttrycka sig i olika former av estetiska uttryck-dans, musik,
drama, skapande.

Resultat på fråga 1
Något som ofta lyftes fram var att estetiska uttrycksformer erbjuder barnen variation i
uttrycksätt och att det möjliggör ett skapade med alla sina sinnen. Begreppen variation och
möjlighet är återkommande. Det här påminner om det utvecklingspedagogiken står för att se
till barns olika sätt att tänka och lära.
”Möjligheter till fritt skapande, material som inbjuder till fantasi. Att kunna uttrycka
sig på olika sätt” (Anna).
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Enligt Anna är det av vikt att materialet som erbjuds inbjuder till fantasi, ett begrepp som
Vygotskij ser som en kreativ förmåga.
I de flesta svaren går det att utläsa de didaktiska frågorna VAD, HUR och VARFÖR?
”Att barnen får uttrycka sig i olika former av estetiska uttryck-dans, musik, drama,
skapande” (Lisa).
När Lisa nämner dans, musik och drama är det exempel på VAD som görs. HUR besvaras i det
här fallet användningen av olika former. VARFÖR som också kan beskrivas som syftet för
aktiviteten är som Lisa beskriver det att barnen får möjlighet att uttrycka sig.

Fråga 2:

Vilka aktiviteter i förskolan ingår i estetiska uttrycksformer enligt Dig?

Susanne:

Rörelse, musik och sång, måla, skapa med gips och lera, olika pyssel, drama.

Maria:

Allt vi gör i verkstan med barnen. Att få använda sin kreativitet att skapa, bygga,
konstruera i alla sorters material, både köpt och återvunnet. Musik,
instrumentala stunder. Dansa, rörelselek. Måla, rita på papper och staffli. På
naturmaterial. Att använda Ipad och projektor och skapa magiska miljöer… Att
vi ser lekmiljön/lärmiljön. Barnen leker hela tiden.

Anna:

Färg och form ingår i matematik, läran om kroppen. Naturen…

Sara:

Dans, teater, konst, byggnation. Aktiviteter i ateljén. Musik, kan vara både ute
och inne. Bokläsning och boksamtal.

Lena:

Rörelse. Musik och sång och ramsor. Dans. Skapande med färg och material.
Drama.

Helena:

Arbete i de skapande miljöer som finns i förskolan. Sångstunder. Rörelselekar
ute och inne. Användning av IT på ett kreativt sätt som utmanar och utvecklar
barnens fantasi.

Pia:

Allt ifrån att få lyssna på högläsning, läsa själva, skapa i ateljén, testa på att
dramatisera, bygga miljöer (klossar, magneter t.ex.) och vidareutveckla sin lek.
De spontana stunderna vid staffli, att ta sig an projektet genom hela sin kropp
och sina sinnen.

Lisa:

Pyssel, dans, drama, musik, kreativa aktiviteter som måla, klippa, klistra,
skulptera, ”dega”.

Fråga 3:

Vilka estetiska uttrycksformer arbetar Du med?
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Susanne:

Kroppsrörelse. Målar av kroppen i naturlig storlek. Musik och sång.

Maria:

Allt som jag nämnt på förra frågan.

Anna:

Olika sorters papper-färgat, tunt, tjockt-silkespapper. Toarullar, flaskfärger,
vattenfärger, kritor, paljetter, pärlor.

Sara:

Litteratur. Måleri. Olika former av skapande. Musik, sång, byggnation just
nu….men även dans, drama/teater ibland.

Lena:

Drama, rörelse, skapande med färg och material, musik, sång och ramsor.

Helena:

Rörelse, skapande och utforskande på olika sätt ute och inne, även med hjälp av
IT, musik och sjunga.

Pia:

Målning, drama, musik och sång. Jag använder
högläsning/sagoberättande för att skapa intresse och magi.

Lisa:

Musik och pyssel har det blivit denna terminen.

Fråga 4:

Hur arbetar Du med dessa respektive uttrycksformer i verksamheten?

Susanne:

I vårt projekt detta läsår ”relationer” har vi valt relationen till vår kropp och då
får vi in alla (nästan) estetiska uttrycksformer.

Maria:

Barnen har alltid tillgång till vår verkstad m. papper, färger av alla slag, staffli,
återvinningsmaterial. Ibland har vi en tanke (pedagoger) ofta lyssnar vi in barnen
vad de vill göra. Vi erbjuder uppdukningar. Olika skapande aktiviteter som vi
pedagoger har förberett. (Lera m.m.) Sång/musiksamlingar. Med IT-IPAD,
projektor skapar vi miljöer i leken.

Anna:

Vi har en ateljé med olika material på hyllor som barnen kan nå själva. Dit kan
barnen gå under friare aktiviteter.

Sara:

Böcker, läser mycket och barnen får upptäcka färg i ateljén. I byggrummet har
vi mycket material att upptäcka och konstruera med. I jultider är det julinspirerat
i ateljén. Vattenfärger finns alltid tillgängligt.

Lena:

Drama ihop med böcker just nu. Musik-tradition-luciasånger-julsånger.
Språkutvecklande.
Färg: Att måla av detaljer, blanda färger, använda olika penslar, stämplar,
verktyg. Öka ordförråd och språkutvecklande.

Helena:

Användning av naturmaterial och upplevelsen av att skapa, använda material
som inte är producerat för att användas på ett visst sätt.
Musik, rörelse: Danslekar, använda kroppen att uttrycka sig med på olika sätt.
Dokumentation med hjälp av IT, där barnen kan se sin egen utveckling väldigt
konkret.
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min

röst

vid

Pia:

Målning t.ex. att måla till musik. Undersöka färg, form, ge barnen möjlighet att
ta sig an projektet genom att måla/skapa. Drama t.ex. hur man är mot
varandra/kroppsspråk (plan mot kränkande behandling). Dramatisera projektet.
Vi sjunger och rör på oss och känner in musiken.

Lisa:

Musik-Sångsamling, ramsa vid maten. Vi använder även Youtube som har bra
”musikvideos” för barn. Musiken är både med rörelse eller utan.
Pyssel-Vi pysslar olika alster som t.ex. måla med olika penslar eller teknik och
olika material.

Resultat på fråga 2, 3 och 4
Såsom fråga 2, 3 och 4 är formulerade kan vi i svaren utläsa VAD som görs, HUR de arbetar
och i vissa fall VARFÖR. Svaren ger konkreta exempel på vad de använder i de estetiska
aktiviterna:
”Rörelse, musik och sång, måla, skapa med gips och lera, olika pyssel, drama”
(Susanne).
I de svar som berör HUR de arbetar med de olika estetiska uttrycksformerna ges det exempel
inom olika områden. Lena förklarar att inom drama arbetar de med böcker och i bild får barnen
övning i detaljritning.
Med koppling till Vygotskijs begrepp fantasi och kreativitet nämner både Helena och Maria att
de använder digitala verktyg för att utveckla barnens kreativitet och fantasi. Maria beskriver att
hon skapar magiska miljöer med hjälp av Ipad och projektor för utveckla barnens lek.
Utvecklingspedagogiken då med fokus på barns olika sätt att tänka och lära är framträdande i
svaren. Anna belyser tillgängligheten då hon förklarar att barnen ska ha möjlighet att nå
materialet själva under friare aktiviteter. Även Sara menar på att tillgänglighet är centralt för
barns upptäckande.

Fråga 5:

Vilken roll har de estetiska uttrycksformerna i barns lärande enligt Dig?

Susanne:

De estetiska är en viktig del i barns lärande, för att det främjar kreativiteten,
fantatsi, inlevelse och uttrycksförmåga.

Maria:

Stor roll. Ett sätt för barnen att uttrycka sig. Jag kan skapa bokstäver i lera t.ex.
om jag har svårt att använda penna. Vi måste ha en bredd av olika uttrycksformer
för barnen. I leken är vi pedagoger delaktiga genom att vi tillför och är lyhörda
för barnens lek. Vi är också med i leken så klart!

Anna:

Lär sig färg, form och antal. Hur man kan blanda färger. Övar på sin finmotorik.
Koordination öga-hand. Stimulera fantasin, att våga prova något nytt. Samspel
med andra barn-lär av varandra.

Sara:

Otroligt viktigt att få uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer för fantasin,
kreativitet och själen. Böckernas vikt för språkinlärning.
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Lena:

Att få förståelse för sin egen och andras känslor, kroppsspråk, likheter och
olikheter, förståelse för sin omvärld, öka självkänslan. Gemenskap,
språkutvecklande, rytm, positiv lärandeidentitet, kognitiv utveckling, samspel,
sociala förmågor, ordförråd, tekniklärande.

Helena:

Att få uppleva med hela sitt sinne och kropp är viktigt för att utvecklas till en
person med god självkänsla och empati. Att få möjlighet att se att man tänker
och gör och rör sig olika men att alla är ok.

Pia:

En centralroll-de skapar tillsammans en helhet i barnens lärande. Genom att få
möjlighet att utveckla sin skapande förmåga så kan barnen förmedla
tankar/kunskap/erfarenheter på ett nyanserat sätt.

Lisa:

Det är i de estetiska uttrycksformerna där barn kan kommunicera på sitt sätt
oavsett förutsättningar.

Fråga 6:

Vilket lärande kan de respektive estetisk uttrycksform bidra med i
förskolan enligt Dig?

Susanne:

Genom att använda sig utav estetiska uttryckssätt i verksamheten får vi in stora
delar av läroplanen. Exempelvis språk, matematik, teknik, socialt samspel.

Maria:

Barnen får en möjlighet till lustfyllt lärande, ett roligt sätt att lära in saker, vilket
underlättar ett lärande. I leken lär barnen sig massor! Sociala regler, turtagning,
lyssna på varann, men också bearbeta saker som händer.

Anna:

Lär sig färg och form, antal. Hur man kan blanda färger. Öva på sin finmotorik.
Koordination öga-hand. Stimulerar fantasin, att våga prova något nytt. Samspel
med andra barn – lär av varandra.

Sara:

Dans, rörelseglädje. Drama, fantasi, inlevelseförmåga. Böcker, språkinlärning,
empatisk
inlevelseförmåga.
Måleri/skapande/byggkonstruktion=fantasi,
kreativitet, harmoni. Musik=glädje, vi-känsla.

Lena:

Tycker alla har lite av förra frågan.
Exempel: Musik, sång och ramsor=rytm, positiv lärandeidentitet, ordförråd,
gemenskap. Skapande med färg och material=teknikkunskap, fysik och kemi
uttryckssätt, gemenskap, kognitiv utveckling. Drama och dans=Känslor, egna
och andras, kroppsspråk, förstå sin omvärld, rytm, glädje, positiv
lärandeidentitet, kognitiv utveckling, samspel, sociala förmågor.

Helena:

Dans/Drama: självkännedom, självkänsla, kroppskontroll, kroppsuppfattning,
trygghet. Skapande: uppleva form, färg, material och få en känsla för hur och
vad man kan använda det till. Musik: takt, rytmik, olika sorters musik, högtlågt, starkt-svagt etc.

Pia:

Att rita och måla är grunden för att lära sig att skriva. Drama- att känna in och
uppleva hur någon annan känner sig. Att våga dramatisera och leka skapar
även god självkänsla och självförtroende. Att sjunga tränar både munmotorik
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och barnens tal – språkträning (vilket även sker i drama). Att känna och lyssna
på musik och spela själv tränar tidig matematik.
Det skapar en kreativ anda hos barnen. En musikalisk och ”teatralisk” förmåga.
Ett sätt att kunna sätta sig in i andras känslor.

Lisa:

Resultat av fråga 5 och 6
Det finns en enighet hos pedagogerna att de estetiska uttrycksformerna spelar en viktig roll i
barns lärande. Aspekter som särskilt lyfts fram är kommunikation och uttrycksförmåga, där de
hjälper barnen att förmedla sina tankar, kunskap och erfarenheter.
Lena svarar att de bidrar till en positiv lärandeidentitet och det är något som Maria också lyfter
när hon svarar:
”Ett sätt för barnen att uttrycka sig. Jag kan skapa bokstäver i lera t.ex. om jag har
svårt att använda penna. Vi måste ha en bredd av olika uttrycksformer för barnen”
(Maria).
När pedagogernas svar ställs i relation till om estetiken är ett lärande i sig (den starka estetiken)
eller som ett hjälpmedel för att lära sig andra ämnen (den svaga estetiken) t. ex. matematik visar
resultatet att det väger lika. Många pedagoger ser att de utvecklar olika förmågor hos barnen
såsom inlevelse/empatisk och kreativ. Dessa förmågor tillhör den starka estetiken.
Många av pedagogerna ger uttryck för den svaga estetiken när de ser att estetiska uttrycksformer
hjälper barnen att lära sig t. ex. fysik och kemi. Även.empati är något som pedagogerna nämner
att barnen lär sig genom estetiken.
Fråga 7:

Hur upplever Du barnens intresse för;

DANS
SUSANNE Barnen tycker
att det är roligt

MUSIK
Barnen tycker
att det är roligt

BILD
Barnen tycker att
det är roligt

MARIA

Stort-Mycket
finns på
Youtube.

Stort-De flesta
barn älskar
musik och
rytmer. Många
sjunger gärna!
Anv. instrument
och göra egna
instrument är
populärt!

Stort-De flesta
barn ritar och
målar. På stora
papper, stafflier,
blanda färg m.m.

ANNA

Stort intressevill gärna dansa
varje dag. Vi
har en
discolampa.

Lyssnar gärna
på musik till
dansen.

Alla våra barn
ritar och målar
mycket. Målar
mandalas former,
många mönster i
pärlplattor.
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DRAMA
Drama har ännu
inte kommit in i
läsårets projekt.
Kan vi pedagoger
bli bättre på att
uppmuntra och
erbjuda i
barngruppen.
Många barn älskar
teater/drama men
behöver en
pedagog som är
med och leder.
Mycket rollekar.

Har gjort detta i
en liten grad ett
tag nu.
Vi erbjuder för
lite men annars
kul. Härmar
gärna.

Mkt intresse.

HELENA

Många barn
tycker att det är
riktigt kul med
dans och
rörelse, särskilt
när ngn
pedagog är
med. En del
barn är
avvaktande men
nyfikna men
upplever nog att
de allra flesta
tycker att det är
roligt.

PIA

De älskar att
röra på sig,
spontana danseller
rörelselekar.
Även
rörelselekar
kring
julgran/midsom
marstång.

LISA

Ganska mycket. Mycket.

SARA

LENA

Är något de
självmant gör
ofta.
Själva skapandet
är intressant och
barnen kan sitta
med det
länge=kul
antagligen.
Tycker om
variation i
skapandet.
Nyfikna på att
testa nytt.

Mkt intresse.

Upplever att
barn tycker om
att sjunga men
det hänger
mycket på
pedagogens
inlevelseförmåg
a och intresse
för att barnen
ska vara aktiva i
musicerandet.

Återigen är det
pedagoger som
utmanar och ger
förutsättningar för
ett utforskande
och långvarigt
prövande för
barnen så ser jag
ett stort intresse
från barnens sida.

Blandat intresse.
Det gäller att
barnen får prova
många gånger och
att det är en
tillåtande miljö i
förskolan för att
dramatisera.

De tycker om att
sjunga och att
spela själva. Det
som kan hämma
barnens intresse
är nog oss
pedagoger-då
många av oss
hade behövt
fortbildning i
just musik.

Att skapa, rita,
skriva, måla är
nog det som de
gör allra mest på
förskolan, något
som är lätt
tillgängligt och
ofta kan de vara
självgående i en
sådan aktivitet.

De tycker det är
spännande och vill
gärna prova själva.
Rollekar och olika
dramatisering är ju
barnens källa till
lek med allt,
klossar, figurer,
bilar, magneterbearbetning av
vardagliga
händelser, saker de
upplevt, böcker
eller sånger.

Mycket.

Lite.

Erbjuder för lite
med instrument
men annars kul.
Sång och rörelse
ihop är populärt.
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Vilja och glädje.
Att härma och
försöka sätta sig in
i en roll vill de
gärna göra.

Fråga 8: Vilka kunskaper har Du i;





Dans
Musik
Bild
Drama

Susanne:

Jag har ingen utbildning i det estetiska, men många års erfarenhet med att
använda de olika estetiska formerna i mitt arbete.

Maria:





Dans: Inte mer än det man lärt sig själv.
Musik: Sjunger gärna men spelar tyvärr inte något instrument typ gitarr, piano mm.
Men i förskolan är det roligt att göra egna instrument.
Bild: Älskar att hitta nya uttrycksformer/idéer i bild!
Drama: Ingen större kunskap men tillräckligt för att spela lite drama teater med
barnen.

Anna:





Dans: Musik: Gitarr.
Bild: Genom min utbildning på förskollärarutbildningen och eget intresse.
Drama: Genom utbildning.

Sara:





Dans: Måttliga.
Musik: Måttliga/goda.
Bild: God.
Drama: Måttliga/goda.
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Lena:





Dans: Inga.
Musik: Lite lite piano och blockflöjt men inget jag kan utöva.
Bild: Kunskaper från högskolan ”bara”.
Drama: Kunskaper från högskolan ”bara”.

Helena:

Inte mer än det jag fått med mig från utbildning och mångårigt arbete i förskolan.

Pia:





Dans: En del från min utbildning. Sedan lärt mig genom fortbildning på arbetsplatsen
eller av kollegor.
Musik: Tyvärr inte stora, men man gör vad man kan. Allt handlar om att våga och
testa – då blir jag en medupptäckande pedagog.
Bild: Samma som svaret från dans.
Drama: Samma som svaret från dans.

Lisa:





Dans: Ganska mycket.
Musik: Mycket.
Bild: Mycket.
Drama: Lite.

Fråga 10:

Ser du några svårigheter/hinder med användningen av estetiska aktiviteter
i verksamheten?

Susanne:

Nej.

Maria:

Nej! Bara fördelar!

Anna:

Absolut inte!

Sara:

Kanske min egen tro på vad jag kan isåfall men det får ju inte hindra mig att
försöka ge barnen estetik så det är ju egentligen bara att prova sig fram.

Lena:

Musik där man inte behärskar instrument. Drama är man ej bekväm med och då
erbjuder man det mindre.

Helena:

Nej det gör jag inte. Man får vara lyhörd för hur barnen reagerar och jobba
utifrån deras intresse.
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Pia:

Att vi pedagoger hade behövt mer utbildning och ”uppfräschning” av kunskap
och det kan ibland vara en svårighet ifrån arbetsgivaren.

Lisa:

Det krävs mycket personal när man målar med de yngsta barnen och det tar tid
att få fram material och städa upp efter sig.

Resultat av fråga 7, 8 och 10
Fem av åtta pedagoger gör en koppling mellan deras egna kunskaper och barns intresse.
”Det som kan hämma barnens intresse är nog oss pedagoger-då många av oss hade
behövt fortbildning i just musik” (Pia).
Det är tydligt att pedagogerna önskar mer utbildning för att enligt deras mening ge barnen
både ett ökat intresse och större variation inom estetiken.

Sammanfattning av resultatet
I detta stycke sammanfattar vi vårt resultat i relation till våra forskningsfrågor. Vi väljer att ha
våra forskningsfrågor som underrubriker för att förtydliga vårt resultat.
Vad är estetik i förskolan enligt de tillfrågade pedagogerna?
Något som ofta lyftes fram var att estetiska uttrycksformer erbjuder barnen variation i
uttrycksätt och att det möjliggör ett skapade med alla sina sinnen. Begreppen variation och
möjlighet är återkommande. Två pedagoger belyser tillgängligheten, att barnen ska ha
möjlighet att nå materialet själva under friare aktiviteter och att tillgänglighet är centralt för
barns upptäckande. En pedagog redogör för vikten av att materialet som finns tillgängligt
inbjuder till fantasi:
”Möjligheter till fritt skapande, material som inbjuder till fantasi. Att kunna uttrycka
sig på olika sätt” (Anna).
De flesta pedagogerna ger på fråga 2 konkreta exempel på vilka aktiviteter som enligt de ingår
i estetiska uttrycksformer när de exempelvis nämner rörelse, musik, sång, måla, skapa med gips
och lera, olika pyssel och drama. I de flesta svar går det inte att utläsa vilket lärande objektet är
men i två pedagogers svar kan lärande objektet skönjas när de nämner matematik, läran om
kroppen och ge barnen erfarenhet av bokläsning.
I de svar som berör hur de arbetar med de olika estetiska uttrycksformerna ges det exempel
inom olika områden. En pedagog förklarar att inom bild får barnen blanda färger, använda olika
penslar och stämplar för att de behöver få tillägna sig kunskaper inom hantverket genom att
träna sig i olika tekniker, genrer och fysiska redskap.
Två pedagoger nämner att de använder digitala verktyg för att utveckla förmågor som fantasi
och kreativitet. En pedagog beskriver att hon skapar magiska miljöer med hjälp av Ipad och
projektor för utveckla barnens lek:
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”Att använda Ipad och projektor och skapa magiska miljöer…Att vi ser
lekmiljön/lärmiljön” (Maria).
Det finns en enighet hos pedagogerna att de estetiska uttrycksformerna spelar en viktig roll i
barns lärande. Aspekter som särskilt lyfts fram är kommunikation och uttrycksförmåga, där de
hjälper barnen att förmedla sina tankar, kunskap och erfarenheter.
En pedagog svarar att de estetiska uttrycksformerna bidrar till en positiv lärandeidentitet och
det är något som en annan pedagog också lyfter när hon beskriver ett barn som haft svårigheter
med att använda penna helt plötsligt kunde visa i lera istället att han kunde skapa bokstäver:
”Jag kan skapa bokstäver i lera t.ex. om jag har svårt att använda penna. Vi måste ha
en bredd av olika uttrycksformer för barnen” (Maria).
När pedagogernas svar ställs i relation till om estetiken är ett lärande i sig (den starka estetiken)
eller som ett hjälpmedel för att lära sig andra ämnen (den svaga estetiken) t. ex. matematik visar
resultatet att det väger lika. Å ena sidan ser pedagoger att de estetiska uttrycksformerna
utvecklar olika förmågor hos barnen såsom inlevelse/empatisk och kreativ. Dessa förmågor
tillhör den starka estetiken. Å andra sidan ger pedagogerna uttryck för den svaga estetiken när
de ser att estetiska uttrycksformer hjälper barnen att lära sig t. ex. fysik och kemi.
Finns det några utmaningar i användandet av estetiska uttrycksformer?
En pedagog uttrycker att de skulle kunna bli bättre på att uppmuntra och erbjuda barn dramalek.
Utmaningen menar de ligger i att få en pedagog till att leda barnen i dramalek. En del pedagoger
menar på att de känner sig hämmade i en del av uttrycksformerna på grund av att de inte
behärskar tekniken och det resulterar i att de inte erbjuder barnen dem i någon större
utsträckning.
En annan aspekt som lyfts fram som en utmaning är tidsbristen då de upplever att det tar tid att
plocka fram material och att städa efteråt:
”Det krävs mycket personal när man målar med de yngsta barnen och det tar tid att få
fram material och städa efter sig” (Lisa).

Vilka kunskaper har pedagogerna själva i estetiska uttrycksformer?
De flesta av pedagogerna i studien har inte mer utbildning i de estetiska uttrycksformerna än
vad de fått med sig från förskollärarutbildningen. Någon nämner att den gått en fortutbildning
i något av uttrycksformerna och samlat kunskaper från andra kollegor:
”Sedan lärt mig genom fortbildning på arbetsplatsen eller av kollegor” (Pia).
Fem av åtta pedagoger gör en koppling mellan deras egna kunskaper och barns intresse. Det
är tydligt att pedagogerna önskar mer utbildning för att enligt deras mening ge barnen både ett
ökat intresse och större variation inom estetiken.
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DISKUSSION
I kapitlet nedan diskuterar vi vårt resultat och tidigare forskning i förhållande till vårt syfte som
var att undersöka vilken roll de estetiska uttrycksformerna har för barns lärande enligt
pedagoger i förskolan. Vi synliggör vad vårt resultat och tidigare forskning svarar på våra
forskningsfrågor: Vad är estetik i förskolan? Finns det några utmaningar i användandet av
estetiska uttrycksformer? Vilka kunskaper har pedagogerna själva i estetiska uttrycksformer?
För att tydliggöra låter vi våra forskningsfrågor utgöra underrubriker. Kapitlet följs av en kort
metoddiskussion och möjlig vidare forskning lyfts fram avslutningsvis.

Resultatdiskussion
Vad är estetik i förskolan?
Vår studie visar på ett ganska jämnt resultat vad det gäller svag och stark estetik. Å ena sidan
ges exempel på svag estetik såsom att pedagogerna ser att barnen lär sig fysik och kemi och där
det blir tydligt att estetiken används som ”hjälpgummor” åt andra ämnen (Mathiasson 2004),
men å andra sidan ger pedagogerna uttryck för att estetiken utvecklar förmågor som inlevelse
och kreativitet vilket hör till den starka estetiken (Saar 2005, ss. 14-15).
Det finns en koppling mellan estetiska uttrycksformer och utvecklandet av empati anser
pedagogerna. Barnen får i utövandet av olika uttrycksformer förståelse för både sig själva och
andra något som Hos (2017, ss. 92-105) påtalar i sin studie om dramaimprovisation med barn.
En pedagog i vår studie svarar att de använder drama i verksamheten för att införliva planen
mot kränkande behandling i barngruppen.
Pedagogernas gemensamma åsikt är att de estetiska uttrycksformerna spelar en stor roll i barns
lärande. De påtalar många olika aspekter som estetiska uttrycksformer erbjuder barnen, t.ex. en
mångfald i uttryckssätt, utveckling av olika förmågor såsom kreativitet och inlevelse,
utveckling av språket/kommunikationen och att de bidrar till en ökad
självkänsla/självförtroende hos barnen. Ehrlin (2012, ss. 91-92) som studerat
musikanvändandet i förskolan stärker det pedagogerna uttrycker om ökat självförtroende hos
barnen då hon belyser att glädjen i musikstunderna leder till ett bättre självförtroende hos barnen
eftersom de på ett lustfyllt sätt kan ta till sig kunskaper. Det är dock inte alla pedagoger som
ger en tydlig förklaring på vad de riktar barnens uppmärksamhet på i de estetiska aktiviteterna.
Enligt Pramling Samuelsson (2008, ss. 55-61) behöver barnens fokus riktas för att ett lärande
ska möjliggöras. Fokuset ska vara på lärande objektet som i en musikaktivitet kan innebära att
barnen ska få erfara vad rytm är. I de flesta enkätsvaren går det att utläsa att pedagogerna har
ett tydligt lärande objekt såsom att barnen i musik/sången ökar sitt ordförråd eller att de i drama
får förståelse för både sina egna och andras känslor. Medan i vissa svar kan det tolkas som att
de olika uttryckssätten bidrar mest till ett lustfyllt lärande.
Återkommande begrepp i resultatet är möjlighet/tillgänglighet och det tolkar vi som att syftet i
de estetiska aktiviteterna är att ge barnen tillfälle att utforska på egen hand och kan ur det
perspektivet också ses som lärande I för att koppla till Lindströms modell. Lärande I som
innebär ett lärtillfälle i friare former (Karlsson Häikiö 2014, s. 36). En av de tillfrågade
pedagogerna beskriver precis det här när hon menar på att tillgängligheten är central för barns
upptäckande.
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Vi ser också i resultatet att pedagogerna lyfter att de estetiska aktiviteterna ger barnen en
möjlighet att få uttrycka sig på olika sätt och med sina sinnen och det påminner om det
Sotiropoulou-Zormpala (2012, ss. 9-10) gör gällande att estetisk verksamhet kan bidra till
multimodalitet eftersom barn kan få visa sin kunskap inom ett område genom olika uttryck.
Finns det några utmaningar i användandet av estetiska uttrycksformer?
En del av den tidigare forskning som vi tagit del av menar på att en utmaning kan vara att
synliggöra barns lärande i de estetiska aktiviteterna. Einarsson (2013, ss. 127-130) menar på att
synliggörandet av lärandet i de estetiska aktiviterna är svårt då hon studerat vad dramaelever
lär i sina drama aktviteter. Hon påtalar att det finns lite forskning inom dramapedagogiken men
att hon tagit del av Lindströms modell som är ett verktyg för att studera estetiskt lärande. Det
här liknar inte det som vårt resultat visar på. Istället lyfts bristen på kunskap inom vissa estetiska
uttrycksformer fram som en utmaning. De tillfrågade pedagogerna menar på att de känner sig
hämmade i en del av uttrycksformerna på grund av att de inte behärskar tekniken och att det
resulterar i att de inte erbjuder barnen dem i någon större utsträckning. En annan aspekt som
lyfts fram som en utmaning är tidsbristen då de upplever att det tar tid att plocka fram material
och att städa efteråt.
Vilka kunskaper har pedagogerna själva i estetiska uttrycksformer?
Ingen av pedagogerna i vår studie har någon högre utbildning i de estetiska uttrycksformerna
utan nämner att de har med sig det som förskollärarutbildningen gett dem och sedan har de
samlat på sig kunskaper genom åren. Någon har gått en fortutbildning genom arbetet. Å ena
sidan menar pedagogerna på att kunskapsbristen inte ses som ett hinder utan att det medför att
de blir medupptäckare med barnen. Detta förhållningssätt belyser Fihn (2012, s. 140) i sin studie
att avsaknad av ämneskunskap hos pedagogerna kan bidra till en ”våga prova” situation som
blir ett lärtillfälle för både barn och pedagog. Å andra sidan kan vi se i resultatet att en del
pedagoger känner sig hämmade inom vissa områden i estetiken och att det resulterar i att barnen
inte får utöva det i någon större utsträckning. Vilket liknar det som Sicherl Kafol, Denac &
Znidarsic (2015, s.7) och Kyoung Kim & Kemple (2011, s. 144) redogör för att utbildning
medverkar till en bättre kvalitet på undervisningen och därför får större betydelse i barns
lärande. Det kan innebära att barnen inom vissa uttrycksformer inte får med sig de mentala och
fysiska redskap som Bendroth Karlsson (1998, s. 36) menar på ger barnen förutsättningar för
att kunna delta i en skapande process.
Utvecklingspedagogiken och Vygotskijs teori
Enligt de tillfrågade pedagogerna är estetik i förskolan något som möjliggör ett skapande med
alla sinnen och de är eniga om att det erbjuder barnen variation i sitt lärande. Resultatet är helt
förenligt med den tidigare forskning vi tagit del av. Det styrker det som utvecklingspedagogiken
står för att erbjuda barnen en variation i lärandet för att ta fasta på barns olika sätt att lära och
tänka (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, s. 58) och det Alexandersson & Swärd
(2015, ss. 4-5) belyser att estetisk verksamhet gör aktiviteten mer meningsfull och ger fler
perspektiv/variation på ett ämne för att gynna fler lärostilar.
Begrepp som kreativitet och fantasi är något som blir tydligt i resultatet. Estetik i förskolan står
för något som utvecklar barns kreativitet och fantasi enligt pedagogerna i vår studie och det
belyser även Sicherl Kafol, Denac och Znidarsic (2015, ss. 1317-1324) och Hos (2017, ss. 112) i sina studier. T.ex en pedagog i vår studie lägger stor vikt på material som inbjuder till
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fantasi och det tankesättet styrks av Vygotskijs teori om att allt vi erfar och bearbetar tar sig
uttryck i vår fantasi (Vygotskij 1995, s. 9).

Slutsats av diskussionen
I diskussionen får vi svar på vårt syfte och forskningsfrågor då vi beskriver att de tillfrågade
pedagogerna anser att estetik i förskolan är ett möjliggörande för skapande med alla sina sinnen.
Att estetiken bidrar till variation för att ta fasta på barns olika sätt att tänka och lära.
Pedagogerna är eniga om att de estetiska uttrycksformerna spelar en central roll i barns lärande.
De lyfter särskilt att barnen får möjlighet att uttrycka sig på olika sätt och på så vis får utveckla
sitt språk och kommunikation. Förmågor som kreativitet och inlevelse är något som barnen
också utvecklar. Vår studie visar på ett ganska jämnt resultat vad det gäller svag och stark
estetik.
Pedagogernas kunskaper förutom sin förskollärarutbildning är att de inte har någon högre
utbildning inom de estetiska uttrycksformerna. De menar att de samlat på sig kunskaper genom
åren. Å ena sidan ses inte kunskapsbristen som något hinder för att de då blir medupptäckare
med barnen. Å andra sidan kan en del känna sig hämmade inom vissa uttrycksformer och att de
då inte erbjuder barnen de i lika stor grad. Utmaningen ligger i att använda vår kreativitet till
att erbjuda barnen olika uttrycksformer även de vi inte känner oss bekväma med.

Metoddiskussion
Vårt val av metod var att använda enkäter med öppna frågor (kvalitativ metod). Innan vi
bestämde oss för enkäter övervägde vi att använda oss av intervjuer då vårt syfte var att
undersöka pedagogers tankar kring estetisk verksamhet. Tidsramen för att göra vår
undersökning gjorde att valet föll på enkäter då vi ansåg att vi skulle få många svar. Att
bortfallet av enkäter blev relativt stort (12 av 20) tror vi inte har påverkat studiens resultat då
de enkäter vi fått in utgjort en grund som svarat på vårt syfte och forskningsfrågor.
Våra frågor utgjorde en bra grund till vår undersökning, dock hade vi med en fråga som inte
kändes relevant utifrån vad respondenterna hade svarat, därför togs den bort i resultatet. I
förhållande till intervjuer känner vi å ena sidan att en öppen enkät är bra då respondenten kan
skriva sina svar i lugn och ro. Å andra sidan hade vi vid intervjuer kunnat ställa följdfrågor som
kanske hade gett oss ett annat resultat. Detta var något vi var medvetna om i valet av metod.
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Vidare forskning
Något som utmärker sig i resultatet är att bara två av åtta pedagoger nämner att de använder
digitala verktyg som en förstärkning av estetiska uttrycksformer.
Det väckte vårt intresse eftersom vi fått med oss en hel del från vår förskollärarutbildning inom
detta område. Kan det bero på att det finns för lite kunskaper inom området digitala verktyg?
Och att då pedagogerna känner sig osäkra på användningen av det? Det här är ett område som
vi inte kan bortse ifrån eftersom det står framskrivet i den nya läroplanen för förskolan:
”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom
olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att
använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra” (Lpfö 98 rev. 2018).
Förslag på vidare forskningsfrågor skulle kunna vara att undersöka vad digitala verktyg har för
roll inom estetisk verksamhet/uttryckssätt?
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BILAGOR
Hej!
Vi heter Sofia och Christina och går sista terminen på förskollärarprogrammet på Campus
Varberg. Nu skriver vi på vårt examensarbete där vi valt att göra en fallstudie för att ta reda på
pedagogers syn på estetiska uttrycksformer i förskolan. Vi är väldigt tacksamma för Din tid och
att vi får ta del av Dina svar. Enkäten är anonym och kommer endast att behandlas av oss i vårt
examensarbete. Om intresse finns kan Ni få ta del av vårt resultat av studien i framtiden.

Enkätfrågor:

1. Vad är estetik i förskolan för Dig?

2. Vilka aktiviteter i förskolan ingår i estetiska uttrycksformer enligt Dig?

3. Vilka estetiska uttrycksformer arbetar Du med?

4. Hur arbetar Du med dessa respektive uttrycksformer i verksamheten?

5. Vilken roll har de estetiska uttrycksformerna i barns lärande enligt Dig?

6. Vilket lärande kan de respektive estetisk uttrycksform bidra med i förskolan enligt Dig?

7. Hur upplever Du barnens intresse för;



Dans



Musik



Bild



Drama

8. Vilka kunskaper har Du i;



Dans



Musik



Bild



Drama

9. Vad tycker Du om att arbeta med de estetiska uttrycksformerna i verksamheten?

10. Ser Du några svårigheter/hinder med användningen av estetiska aktiviteter i
verksamheten?
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