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Sammanfattning 
 
Bakgrund 

Detta examensarbete handlar om förskollärares erfarenheter och tankar om estetiska 
lärprocesser i den pedagogiska verksamheten. Av litteratur, forskning och teorier 
framkommer det att estetiska lärprocesser är av stor vikt i barnets utveckling. Det är inte bara 
det sinnliga och lustfyllda som tas upp, utan även läran om sig själv, empati, demokrati och 
delaktighet. Estetiska lärprocesser anses vara ett bra verktyg för att få kunskap om andra 
ämnen.   
 
Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva några förskollärares tankar och erfarenheter 
av att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan.  
 
Metod 

Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar användes kvalitativ metod och intervjuer 
med förskollärare. Det var för att ta del av förskollärarnas erfarenheter och hur de resonerar 
kring estetiska lärprocesser. Intervjufrågor sammanställdes innan intervjuprocesserna. Åtta 
stycken intervjuer gjordes på två olika förskolor i två olika kommuner.  
 
Resultat 

Undersökningen visar att förskollärarna anser att estetiska lärprocesser är något positivt och 
ett bra verktyg i verksamheten. Genom estetiska lärprocesser framhäver de att alla barn får 
möjlighet att utrycka sig på sitt eget sätt. Barnet får uppleva glädje i ett utvecklande och 
lustfyllt lärande. Förskollärarna belyser att processen är viktigare än resultatet och att 
utforskandet är en stor del av estetiska lärprocesser. Mer kunskap inom olika områden som 
berör estetik önskar förskollärarna, då de känner att de kan få en möjlighet att utveckla 
verksamheten. Förskollärarna uppger tydligt att stora barngrupper och få förskollärare utgör 
ett hinder att utföra estetiska lärprocesser.   
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INLEDNING 
Att som förskollärare ha en kunskap om de estetiska ämnena, ger barnet en möjlighet till att 
utveckla sig själv och sitt lärande. Det är betydelsefullt att som förskollärare själv vara 
nyfiken och inspirerande för att fånga barnet i deras lärande. Det för att uppmuntra barnet till 
vidare kunskapsintag och utveckling. För att uppfylla de olika strävansmålen i förskolans 
läroplan, krävs det att förskollärarna är insatta i de estetiska lärprocesserna (Braxell 2010, s. 
22).   
 
I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010, s. 11) redogörs för att arbetslaget ska låta barn 
få möjlighet att använda ord, material och estetiska lärprocesser i förskoleverksamheten. Det 
ska främja barns förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla kunskaper, idéer och 
resonemang. I det estetiska lärandet har barn en frihet att utifrån sig själv genom sina känslor, 
tankar och kunskaper kunna göra en handling meningsskapande. Lärande innehåller alltid 
estetiska perspektiv, då människans sinnen alltid används. På så sätt går det att se lärandet 
som en utgångspunkt för estetiska lärprocesser som metod. Estetiska lärprocesser är även 
behjälpliga för att lära in andra ämnen (Karlsson Häikiö 2014, s.35). 
 
Vårt intresse och vår förståelse kring estetiska lärprocesser förstärktes under kursen i termin 
sex, då vi hade “Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, 
kommunikation och matematik”. Ett av målen var att kunna använda estetiska lärprocesser i 
olika kunskapsområden. Det gjorde vi genom att självständigt planera, genomföra, utvärdera 
och kritiskt reflektera över aktiviteter utifrån estetiska lärprocesser i vår verksamhetsförlagda 
utbildning. Vi är nyfikna på förskollärares erfarenheter och tankar om estetiska lärprocesser 
och hur det yttrar sig i den pedagogiska verksamheten. 
 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva några förskollärares tankar och erfarenheter 
av att arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan. 
 

 Vilket synsätt har förskollärarna på arbetet med estetik i förskolans verksamhet? 
 

 Hur beskriver förskollärarna estetiska lärprocesser i sin verksamhet idag? 
 

 Vilka möjligheter och hinder upplever förskollärarna när de arbetar med estetiska 
lärprocesser i förskolan? 
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Begreppsdefinitioner 

I kommande del definieras relevanta begrepp som förekommer i studien.  

Estetiska lärprocesser 

Estetiska lärprocesser är ett sätt att kunna formulera och gestalta sitt lärande utöver det 
verbala språket (Wiklund, 2009, s. 20). Exempelvis genom bild, musik och drama. 

Estetik 

Läran om att uppfatta det sköna och läran om det sinnliga. 
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BAKGRUND 
I det här avsnittet redogörs för relevant fakta, forskning och teorier gällande estetiska 
lärprocesser. Delar av Lpfö 98 (rev. 2010) och Barnkonventionen (2009) som berör ämnet tas 
också upp. Det för att få en grund till vårt resultat. 

Estetik 

Ordet estetik har sitt ursprung från det grekiska aisthtikòs, som betyder det sinnliga och det 
märkbara. Människan upplever sin värld med sina sinnen och omvandlar intrycken till lärdom 
utefter sina egna tolkningar (Dahlbeck & Persson 2010, s. 191). Levin (2012, s. 79) menar att 
ordet estetik betyder att komma åt det sköna via uttrycksformer, upplevelsen och dess villkor. 
Dahlbeck och Persson (2010, s. 191) redogör för hur människan i alla kulturer genom 
historien använt estetiska uttrycksformer för att kommunicera med varandra. Människan lär 
sig om omvärlden genom att ta del av varandras kunskaper med hjälp av sina sinnen. 
Intrycken går genom att dofta, lyssna, känna, iaktta, smaka och röra sig och på så sätt får 
personen in nya kunskaper. 

Estetiska lärprocesser 

Kupferberg (2009, s.108) redogör för att begreppet estetiska lärprocesser är ett relativt nytt 
begrepp, som kan tolkas på två olika sätt. Kupferberg menar att förskollärarna bör ha mer 
intresse och kunskap av konst och estetiska frågeställningar, för att barn ska få möjlighet att ta 
del av samhällets kulturliv. För det andra är det ett sätt att lyfta fram pedagogiken och 
lärandeperspektivet genom att använda ordet estetiska lärprocesser. Wiklund (2009, s. 24) 
förklarar att det finns skilda uppfattningar om hur estetiska lärprocesser ska tolkas och 
användas. Det finns de som menar att estetiska perspektiv går att finna och möjliggöra i alla 
sammanhang, bara det finns en estetisk inställning. Det finns också de som antyder att estetik 
tillhör vissa ämnen mer och då framförallt konstarterna.  

Estetiska lärprocesser är ett sätt att kunna formulera och gestalta sitt lärande språkligt, utöver 
talspråket och skriftspråket. Det är ett sätt att kunna knyta ihop olika känslor, kunnande, 
upplevelser, erfarenheter och analys till en helhet (Wiklund 2009, s. 20). Genom att använda 
estetiska lärprocesser i olika ämnen, får barn och elever möjlighet att hitta ett eget sätt att 
uttrycka tankar, känslor och göra sig tolkningsbara (Levin 2012, ss. 79-80). 

Det går att se estetiska lärprocesser i två delar. Den ena delen är det estetiska ämnet, och den 
andra delen är när estetiska lärprocesser används som ett verktyg för att lära in andra ämnen. 
Sätts delarna in i olika perspektiv går det att se fyra olika relationer mellan estetiska 
lärprocesser och lärande. Det första perspektivet är ”att lära om”, det vill säga att ta in 
kunskap om teknik, material och grundläggande fakta. Nästa perspektiv är ”att lär i”, det 
handlar om kunskapsintag och förtrogenhetsträning inom konst på ett mer djupare och 
utforskande sätt utifrån sina färdigheter. ”Att lära med” innebär att estetiska lärprocesser är ett 
verktyg för att ta in andra kunskaper som inte berör det estetiska. Till sist finns det ”att lära 
genom”, vilket är ungefär som det tidigare nämnda perspektivet men mer öppet och tillåtande 
där inga tidigare färdigheter eller förkunskaper behövs (Karlsson Häikiö 2014, ss. 35-36).   

Skapande och utveckling 

Phillips (2014, s. 15) menar att de flesta förskollärarna och utvecklingspsykologer är överens 
om att skapande aktiviteter är kreativa och blir därför en positiv del i barns utveckling. Det 
faller då naturligt att förskolan ger bild, form, musik, drama och rytm ett stort utrymme i dess 
verksamhet. Det är ett flertal förmågor som utövas i de skapande aktiviteterna och utvecklas i 
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samband med estetiska lärprocesser. Dels är det förmågor som barnet har användning av i 
olika delar av livet, som exempelvis problemlösningsförmåga och att hantera motgångar. 
Andra förmågor kan vara det lilla extra som ger individen själv ett välmående och en känsla 
av att trivas med sig själv.  

Barn möter också på det traditionella i skapandet, men även nytt och främmande. Det ger 
barnet en trygghet men även en möjlighet för nya upptäckter. Barn kan få möjlighet av både 
vuxna och andra barn att bli vägledda i estetiska lärprocesser i början. Genom att härma och 
iaktta för att därefter skapa själv, och då blir det möjligt för barnet att vidare utforska och 
upptäcka skapandets möjligheter (Björkdahl Ordell, Eldholm & Hagstrand-Velicu 2010, s. 7). 

Bild och form kan ge olika träningsmöjligheter 

Flera förmågor utvecklas hos barnet, när de får måla och skapa tillsammans med vuxna och 
andra barn. Barnet tränar på samarbetsförmåga, respekt, empati, tålamod och turtagning. 
Barnet får även möjlighet att förstå hur andra barn tänker och tolkar saker och lär sig av deras 
erfarenheter. Skapandet genom bild och form kan ge en inre harmoni och stillhet. I 
skapandeprocessen hamnar individen ibland i sin egen lilla värld, ett slags flow, där 
medvetenheten är både närvarande och bortom tankarna. Det här kan ses som en positiv del 
av den känslomässiga delen i barnets behov och utveckling, något som även vuxna är i behov 
av i livet. När barnet har skapande, i form av bild och konstruktion, ger det barnet även en 
fysisk träning för finmotoriken och öga-hand-koordination. Genom en kombination av 
mognad och träning utvecklas motoriken hos barnet i aktiviteter som exempelvis pysslande 
och skapande (Phillips 2014, ss. 17-21). 

Musik, dans och rytmik på barnets nivå 

Musik finns i olika former och är ett estetiskt verktyg som förskolan kan använda till att möta 
barnet. Det är betydelsefullt att gå in i barnets värld och se deras erfarenheter och nyfikenhet. 
Det blir samtidigt en stund av närvaro och en "jag kan" känsla (Ferm Thorgersen 2012, s. 79). 
Frister Lind (1999, s. 7) poängterar att det finns många delar hos barn som kan utvecklas 
utifrån musik och rytmik, bland annat benämner han språk, kognitiv förmåga, social förmåga, 
fantasi, intellekt, varseblivning och estetik. Han menar att med musik och rörelser kommer 
flera sinnen till användning och det ger erfarenheter och kunskaper. 

Jederlund (2011, s. 155) förklarar hur musikstunden kan vara en inlärningsprocess för det 
yngsta barnet när det rör sig om det verbala språket. Det startar oftast med att det lilla barnet 
är en passiv deltagare, som lyssnar och iakttar. Den vuxne är en stödjande deltagare som finns 
intill barnet och uppmuntrar. Då barnet är säkrare i sin situation och känner trygghet, kommer 
lusten att barnet vill ta efter och det blir en direkt härmning. 

Rytmik finns inom individen och den startas i samband med att musiken hörs. Barn uttrycker 
känslan av musiken med hjälp av hela kroppen genom rörelse eller vila. I rörelse främjas 
motoriken i dans och rytmik, men även en hel rad andra förmågor. Det kan vara den sociala 
utvecklingen genom samspel i dansen och det kan vara att få större självkänsla genom att lära 
känna sin egen kropp. Glädje kännetecknar musik, dans och rytmik, men det kan också vara 
att lära sig om puls, takt, rytm och tempo (Phillips 2014, ss.126-128).   

Synliggöra genom drama 

Begreppet drama betyder att synliggöra genom handling. Med drama finns det möjlighet att 
prova på olika karaktärer och känslor. Utifrån det får människan möjlighet att även lära känna 
sig själv. Genom olika övningar kan barnet på så sätt bli mer medveten om sitt eget och 
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andras kroppsspråk och hur de runtomkring påverkas (Einarsson 2013, s.126). Den empatiska 
förmågan ökar via drama, men även den sociala förmågan och samarbetsförmågan. Drama 
finns även i den dagliga leken, när barnet leker med lego, när barnet leker rollekar eller när 
barnet pysslar med dockhuset. Barn går in i olika roller och får möjlighet att uppleva olika 
känslor. Drama kan ge en bearbetning av känslor och en träning på hur barnet kan hantera 
olika situationer (Phillips 2014, ss. 21, 147). 

Estetiska lärprocesser som ett verktyg 

Phillips (2014, ss. 56-59) lyfter fram att språk inte bara innebär det verbala språket, utan med 
hjälp av estetiska delar i verksamheten, blir det fler variationer av språkliga uttryckssätt. Att 
använda sig av estetik är ett sätt att kommunicera och barn är olika och är då i behov av olika 
uttrycksmöjligheter. Det är dock inte bara språk och kroppen som utvecklas med hjälp av 
estetiska lärprocesser. Estetiska lärprocesser är till stor hjälp för barnet att kunna utvecklas i 
matematik, naturkunskap och samhällskunskap. 

Med hjälp av estetiska lärprocesser går det att lära siffrors utseende genom att forma lera till 
siffror. Barnet kan lära sig räkna i räknesången ihop med andra och i drama kan det vara att 
barnet gestaltar siffror i en uträkning. I naturen finns det färger, former, ljud och rörelse. 
Exempelvis finns det sånger som handlar om naturen. Det går att dansa som löven faller och 
naturen kan återskapas i miniatyrlandskap. Musik har alltid funnits och tillhört all kultur i 
världen. Det finns historia och geografi i musiken och barnet kan få måla olika flaggor och sy 
bronsåldersdräkter. Förskollärarna kan hjälpa barnet att göra ett drama om en historisk 
händelse eller en saga (Phillips, 2014 ss. 56-59).      

Reggio Emilia 

Loris Malaguzzi 

Reggio Emilia grundaren Loris Malaguzzi (1921-1994), förskollärare och psykolog, 
påbörjade uppbyggnaden av Reggio Emilia förskolor efter andra världskriget. Han har 
framförallt tagit stor del av Vygotskijs och Deweys teorier och tillämpat dem i sitt arbete 
inom Reggio Emilia (Vallberg Roth, Månsson 2010, s. 242).  

Loris Malaguzzi (2005, ss. 61-65) talade ofta om det starka och kompetenta barnet och att 
omvärlden inte skulle se på barnet som oförmögen. Utan se ett kompetent barn som kan 
kommunicera innan det ens kan tala, som uttrycker sig med kroppsspråk och miner. Dock 
påpekade han att det är viktigt att inte bara se till barnets tekniska färdigheter, utan även se 
barnet som en individ, en egen person.  

Smidt (2014, s. 32) förklarar Malaguzzis syn på pedagogiken. Det beskrivs att pedagogiken 
för Malaguzzi var en form av vetenskap och lärandets konst, och inte bara ett sätt att överföra 
kunskapen till barnet. Malaguzzi använde sig av lyhörda observationer i praktiken, och i dem 
framkom det att barnet reagerar positivt på att få lära sig, att få veta och förstå. Han 
uppfattade det som att barnets känslor måste få näring för att glädjen ska få stanna kvar i 
lärandeprocessen. Glädjen är att få uttrycka sina känslor, ställa och besvara frågor, utforska, ta 
del av kunskap och skapa i verksamheten. Ibland kan det vara både svårt och påfrestande för 
barnet att uttrycka sig.  

Reggio Emilia pedagogiken 

Reggio Emilia är inget färdigt koncept som enkelt kan tillämpas i den dagliga praktiken. De 
Italienska Reggio Emilia förskolorna har inga bestämda läroplaner som följs, inte heller finns 
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det mål som barnet ska uppfylla (Smidt 2014, ss. 32,33). Pedagogiken utgår ifrån barnets 
förmåga och nyfikenhet och att se det kompetenta barnet. Att utforska och upptäcka olikheter 
och föränderlighet är en viktig del i det pedagogiska förhållningssättet som Reggio Emilia står 
för (Vallberg Roth & Månsson 2010, ss. 242,243). Pedagogiken har sin utgångspunkt i 
barnets egna erfarenheter, teorier och tankar. Utifrån dessa förhållningssätt utmanas sedan 
barnet och en vidareutveckling i lärandet sker. Det handlar inte om att driva förskolan som en 
serviceinrättning. Utan Reggio Emilia representerar barnets rättigheter och kunnande i 
verksamheten (Dahlberg & Åsén 2011, ss. 240, 244). 

Grundtanken i Reggio Emilia pedagogiken är att se barnet som värdiga medborgare i 
samhället, vilket betyder att det är viktigt att lyssna på barnet med respekt. Kommunikationen 
har en väldigt betydande roll i Reggio Emilia pedagogiken, då den anses vara nyckeln till 
lärandet. Malaguzzi betonar att ”ett barn har hundra språk men berövas nittionio”. Med det 
menar han att ett barn föds med en otrolig mängd möjligheter, förmågor och uttryck. De 
medfödda talangerna påverkar och är beroende av varandra, men att många av dem tas ifrån 
barnet genom deras skolgång (Dahlberg & Åsén 2011, ss. 248,249). 

Dahlberg och Åsén (2011, ss. 245, 250) tar även upp angående förhållande och att det handlar 
om att ha en öppen dialog med omvärlden. Relationerna byggs inte bara mellan barn och 
förskollärare och involverande föräldrar i förskolan. Det är relationer mellan förskolan och 
samhället i stort. Reggio Emilia pedagogiken tar inspiration av samhället, det gäller inte bara 
samhället som miljö, utan även kulturen som präglas där. Intryck tas från den ständiga 
strömmen av konst, design och teknik som finns ute i samhället. Barnet får ständigt ett 
flödande intryck av bilder och symboler ute i omvärlden. Det är av stor vikt att ge barnet 
tillåtelse att uttrycka sina tankar genom olika former av estetiska lärprocesser. I det får barnet 
en möjlighet och kompetens att få kommunicera sina inre tankar och känslor kring deras 
samhällsintryck. Genom att barnet får ett tillfälle till att handla själv och tillsammans med 
andra tar barnet även en viss makt över sin egen lärprocess.  

Förskollärarens roll och miljön inom Reggio Emilia pedagogiken 

Förskollärarens roll innebär att arrangera miljöer och sammanhang för barnen och ge dem 
olika förutsättningar för lärande. Där kan de ta till sig kunskap och se kunskapen som en 
process och inte en produkt. Det är väsentligt att förskolläraren finns där för barnet i deras 
lärprocess och att vara en delaktig medforskare tillsammans med barnet i deras utforskande. 
Det är viktigt att barnet får en möjlighet att testa sina egna teorier och finna passande 
problemlösningar. Det gäller att ta tillvara på barnets nyfikenhet för stunden och att som 
förskollärare ta in och lyssna på barnets resonemang (Dahlberg & Åsén 2011, ss. 252, 255). 

Det handlar om att ge varje sammanhang en mening och en miljö som inspirerar och stödjer 
barnet i deras lärandeprocess. Miljön är som den tredje förskolläraren. Miljön får barnet att 
inte bara tänka och känna, utan även till att handla och utforska. Omgivningen ska vara 
inspirerande och vara ett stöd för att utveckla barnets lärandeprocess. Genom att ändra miljön 
ändras också betydelsen för rummet och därmed även barnets intryck och lärande. Det är 
förskollärarens roll att planera och utforma miljön efter barnets behov och intresse. Miljön ska 
vara utmanande och stimulerande för barnet i deras utforskande (Dahlberg & Åsén 2011, s. 
252, 254). 

Ateljerista  

Något som utmärker Reggio Emilia förskolor är att det finns en ateljerista i varje verksamhet. 
En ateljerista har en mer estetisk bakgrund och kunskap än vad en förskollärare har. Det 
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handlar om att arbeta mellan fantasin och det logiska. De estetiska uttrycken kan bland annat 
vara digitalt, musik och bild. Ateljeristan ska stödja barnet i den estetiska lärprocessen, då det 
gäller att fånga barnets nyfikenhet till att utforska världen (Theorell 2010, s. 218). Det är inte 
bara ett verbalt språk som används i Reggio Emilia pedagogiken, utan även det poetiska 
språket, det visuella, det berättande, musikaliska och rörelseinriktade språket. De språken ger 
barnet ett stöd i det kreativa skapandet, då barnet får möjligheten att se på saker och ting på 
olika sätt. Det är en process som samspelar sinnena, händerna och hjärnan (Vecchi 2010, s. 
50). 
 

Förskollärarnas förhållningssätt inom estetiska lärprocesser 

I varje verksamhet måste det finnas ett medvetet pedagogiskt arbetssätt där förskollärarna 
grundar sig i ett respektfullt lyssnande. Det i gemenskap med föräldrar, kollegor och barn för 
att kunna se vilket lärande som pågår och hur det ska utvecklas (Dahlbeck & Persson 2010, 
ss. 204,205). 

Dahlbeck och Persson (2010, ss. 201, 202) redogör för Ingrid Lindahls avhandling, Att lära i 

mötet mellan estetik och rationalitet. I avhandlingen framkommer det att förskollärarna ute i 
verksamheten använder sig av olika strategier för att stötta barnet i sitt problemlösande. En av 
strategierna kan vara att inleda ett kreativt samtal med barnet. Det innebär att förskolläraren 
stödjer barnet med att sätta ord på sina problem. Att använda sig av kreativa samtal gör att 
barnet känner sig delaktig och att det får stöd i sina egna problemlösningar. Lindahl anser i sin 
studie att förskollärarens uppgift är att stötta barnet i sin lärandeprocess och att finnas där för 
att problematisera, utmana och ge barnet nya insikter. 

Det kan vara en utmaning för förskolläraren att se och förstå barns estetiska aktiviteter, där 
barnet ständigt införskaffar sig ny kunskap och visar hur de tolkar sin omvärld. Därför är det 
viktigt att ha en äkta kommunikation med barnet angående deras föreställningar om livet. 
Förskolläraren ska vara där barnet är, som ett hjälpmedel, för att barnet ska kunna utveckla 
både sina kunskaper om omvärlden och sig själv. För barn kan de estetiska uttrycksformerna 
ha en existentiell innebörd, då det kan sägas att de skapar sig själva i aktiviteterna (Dahlbeck 
& Persson 2010, s. 203). 

Att ta tillvara barnets estetiska erfarenheter kan vara en annan pedagogisk utmaning. Barn har 
sedan tidigare många erfarenheter från estetik som kan användas i verksamheten. Dock är det 
sällan de individuella erfarenheterna som tas tillvara, utan det är oftast de gemensamma 
erfarenheterna som blir en utgångspunkt för olika aktiviteter. Det är betydelsefullt att ha en 
balansgång mellan de gemensamma upplevelserna och de egna som barnet har gjort utanför 
förskolans vardag, för att det enskilda barnet ska kunna utvecklas (Dahlbeck & Persson 2010, 
s. 204). 

Läroplanen och barnkonventionen 

Wiklund (2009, s. 14) belyser att ordet lärande i förskolans läroplan, används i sammanhanget 
av processen när barn lär sig något. I Lpfö 98 (rev. 2010, ss. 7-11) redogörs för att förskolans 
uppdrag är att låta barnet skapa och kommunicera med hjälp av olika estetiska medel för att 
gynna barnets utveckling och lärande. Det kan ske bland annat genom dans, musik, drama och 
bild. Att skapa kan innefatta att forma, konstruera, använda material och teknik, men även att 
använda multimedia och informationsteknik. Förskolan ska sträva efter att ge barnet möjlighet 
att utvecklas i sin skapandeförmåga och att kunna uttrycka sina tankar, erfarenheter och 
upplevelser genom estetik. Genom att främja kreativiteten och lusten att lära i förskolans 
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verksamhet, ges barnet på så sätt möjlighet att erövra nya erfarenheter, kunskaper och 
färdigheter. Forsberg Ahlcrona (2016, s. 14) beskriver att kreativitet är en allmän egenskap 
och förmåga hos människan. Begreppet kreativitet innefattar en mängd olika handlingar. Det 
kan vara ett nytänkande utöver det vanliga som redan finns, nya idéer, tankar och olika former 
av problemlösning.  

FN:s barnkonvention (2009, § 13:1, s. 18) framhäver att barn ska ha rätt till yttrandefrihet 
genom bland annat i tal och skrift, i estetisk form eller med hjälp av annat uttrycksmedel som 
barnet väljer. Konventionsstaterna ska ge barn möjlighet att delta i samhällets kulturella del 
och inspirera barn till estetisk verksamhet (FN:s barnkonvention 2009, § 31:2, s. 29). 
Bendroth Karlsson (2014, s.51) menar att ge barn tillgång till konst, är att inkludera dem i 
samhällets kulturliv oavsett socioekonomisk bakgrund. Det handlar om demokrati, kunskap, 
gemenskap och egen utveckling. 

Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning att tas upp för att belysa vikten med estetiska 
lärprocesser. Vi har valt att ta med tre relevanta studier från olika forskare som har undersökt 
ämnet estetiska lärprocesser.  

Den estetiska kvalitén i förskolan 
Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013) påtalar i sin studie att det sedan länge 
finns estetiska aktiviteter i pedagogiken på förskolan. Det handlar inte bara om att det är roligt 
med estetiska aktiviteter, utan även att det utvecklar barnets kommunikation och kreativa 
förmåga i lärandet. Att få skapa med både sinne och kropp, “learning by doing”, utvecklar 
barnet sitt lärande på ett estetiskt vis. Genom estetiska lärprocesser får barnet möjligheten att 
uttrycka sig på många olika sätt, vilket även är Reggio Emilia pedagogikens arbetssätt. 
Pramling et al. förklarar vidare att varje förskola ser till att individen får möjlighet till att 
uttrycka sina tankar och erfarenheter i många olika former, det kan ske i bild, dans, musik och 
drama. 

I Pramlings et al. (2013) studie framkommer det att förskollärare ser på estetik som en metod 
och inte som ett innehåll. Dock är de estetiska aktiviteterna väldigt begränsade i förskolan. I 
undersökningen hade forskarna möjlighet att få ta del av 24 olika förskolor och deras estetiska 
aktiviteter. Forskarna kategoriserade förskolorna i olika kvalitetsnivåer. I verksamheter där 
förskollärarna hade mindre estetiska kunskaper och fokuserade mer på regler och materiella 
resurser, ansåg forskarna att förskolorna hade en låg kvalité. Medan de förskolor med 
förskollärare med mer kunskap om estetik och ett intresse som stöttade barnet i deras lärande 
process, angav forskarna att de hade en högre kvalité. 

Resultatet i Pramling et al. (2013) studie kring de estetiska aktiviteterna, delades in i fyra 
kategorier - utomhuslek, musikaliska aktiviteter, kreativitet inomhus och verbal aktivering. 
Den dominerande kategorin var musikrelaterade aktiviteter. Det kan bero på att många 
förskolor sjunger till lunch och samlingar. Kategorin med de lägsta resultaten var verbal 
aktivering. I denna kategori krävdes det att förskollärarna var aktiva.  

Vidare i studien (Pramling et al. 2013) visade det sig även att aktiviteter som barnet själv 
kunde göra var vanligare än de aktiviteter som förskollärarna ledde. De förskolorna med låg 
kvalité, hade mer enskilda aktiviteter utan förskollärare, än de med hög kvalitet. Forskningen 
visar att kvaliteten i förskolorna kan bero på förskollärarnas samspel och kommunikation med 
barnen, och hur aktiviteter läggs upp och hur barnet utmanas i lärandesituationen. 
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Sammanfattningsvis visar resultatet av denna studie (Pramling et al. 2013) att estetik spelar en 
stor roll för barnet i förskolan, oberoende av kvaliteten på verksamheterna. Dock visar 
resultatet att barnen blev ensamma i det kreativa skapandet. Det kan betyda att det kreativa 
kan ses som en individuell skicklighet. 

Förskollärarnas syn på estetik 

Studien av Lim (2005) koncentrerar sig på lärare i de yngre åldrarna och deras kunskaper och 
syn om de yngre barnens estetiska erfarenheter. Forskaren vill belysa hur viktigt det är med de 
estetiska erfarenheterna för yngre barn i undervisningen. 

I studien av Lim (2005) ingick 12 lärare från förskolor där estetik anses vara en stor del av 
läroplanen. Det är för att vara säker på att lärarna hade tillräcklig kunskap om de estetiska 
ämnena. Forskaren använde sig utav öppna intervjuer på respektive lärares skola. Lärarna fick 
fritt uttrycka sina egna tankar och idéer kring de yngre barnens estetiska erfarenheter. Fokus 
för studien var att fånga lärarnas olika synsätt på estetiska erfarenheter och sedan sortera dem 
i olika kategorier. De tre kategorierna blev, perceptuella dimensionen, undersökande 
dimensionen och den intellektuella dimensionen. 

I den perceptuella dimensionen tog lärarna upp begreppen glädje, lust och skönhet. Skönhet 
tar fram känslor av lycka och glädje hos barnet och det får barnet erfara i estetiska 
upplevelser. Lärarna uttryckte att skönhet är något från vardagen, löven på träden, lamporna 
som lyser eller att se upp bland stjärnorna. Att ta med barnen ut i samhället var något som 
lärarna poängterade vara betydelsefullt för att bygga på barnets upplevelser och intryck. De 
ansåg att det var väsentligt att barnet fick ta del av samhällets alla intryck för att kunna 
utveckla sin estetiska erfarenhet (Lim 2005). 

I den undersökande dimensionen togs materialet upp som ett sätt att öka barnets estetiska 
upplevelser. Att låta barnet undersöka material, får dem att bli mer aktiva för att se alla 
möjligheter som ett material kan ha. Barn behöver uppmuntras till att undersöka olika slags 
material för att kunna få känna glädjen i lärandet. Många av lärarna påvisade att de lägger ner 
mycket tid för att få in bra material i skolan. Material är en angelägen del för att kunna 
uppleva det estetiska i musik, rytmik och bild. Att ha relevant material till aktiviteten gör det 
meningsfullt för barnen (Lim 2005).    

Den intellektuella dimensionen består av känslor, tankar och idéer. En estetisk upplevelse 
innehåller olika reaktioner, känslor och fantasi hos barnen. Barnet tar till sig konkret kunskap 
för att sedan omvandla denna till en kreativ uttrycksform för att förmedla sina tankar, känslor 
eller idéer. Lärarna i studien ansåg att det inte bara handlar om en uppfattning eller en känsla, 
utan även att barnet har en intellektuell förmåga att uttrycka sig på olika sätt (Lim 2005). 

Lärarna ansåg att deras roll i den estetiska upplevelsen är av stor vikt för att stödja barnet i 
dess lärprocess. Att som lärare kunna göra den estetiska aktiviteten meningsfull för barnet är 
en väsentlig del i lärandet. Det är lärarens uppgift att få barnet att gå ett steg längre i sitt 
utforskande. Lärarna påpekade att det är viktigt att vara medveten och kunna se betydelsen 
med estetik och vad det kan ge barnet. Det är betydelsefullt som lärare att följa barnet i deras 
process och finnas där som ett stöd för att utmana dem i sig själv. När lärare själv ser glädjen i 
estetik utvecklar dem en bredare kunskap och förmedlar glädjen vidare till barnet (Lim 2005). 

Förskollärarnas kunskaper 

I en studie gjord av Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) redogör de 
för lärares olika sätt att tänka och tala om lärandet inom estetik. Studien omfattade två 
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intervjuer per förskollärare. En intervju innan förskolläraren fick möjlighet till 
kompetensutbildning och en intervju efter utbildningen. Det för att se om det hade skett någon 
förändring i deras synsätt. 

I den första intervjun kom det fram att de estetiska uttrycksätten behövs för att barnets 
personlighet ska utvecklas. Lärarna menade på att det ska vara lustfyllt, man ska våga prova 
på, få kontakt med sina och andras känslor och att det ska vara roligt för barnet. Det är ett 
lärande som handlar om att lära genom att göra. Många lärare påpekade en osäkerhet när det 
gäller estetik och att det hindrar deras arbete med barnet. Därefter fick lärarna möjlighet att 
delta i en kompetensutveckling en gång i månaden i cirka ett halvt år. Efter det kände lärarna 
att de blivit mer medvetna om olika saker inom de estetiska områdena och barnens lärande 
kring det. Det påvisar att lärare behöver ett visst kunnande inom de estetiska ämnena 
(Asplund Carlsson et al. 2008). 
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TEORETISK RAM 
Vygotskij och Dewey är två personer som lyft fram skapandets betydelse för människans 
utveckling. Vygotskij redogjorde bland annat för att kreativiteten gör att människan kan forma 
och påverka sin nutid och framtid. Dewey poängterade att när förskolläraren fångar barnets 
intresse, så får barnet mer lust att göra saker i handling, och genom handling tar barnet lättare 
in kunskap. Vi vill se hur förskollärares tankar och erfarenheter ser ut i förhållande till 
teorierna. Vi vill även tydliggöra att dessa teorier kan kopplas ihop med estetiska lärprocesser, 
som gynnar barnets utveckling. I de olika styckena nedan kommer varje teoretiker lyftas fram 
var för sig, för att få en inblick i deras resonemang kring människans utveckling.  

Lev Vygotskij 

Historia 

Lev Vygotskij (1896-1934) levde i Ryssland och hade ett stort intresse för kultur, kunskap 
och lärande. Till en början var han en praktiserande lärare, innan han började med sin 
akademiska karriär i Moskva. Vygotskij och forskaren Jean Piaget (1896-1980) var födda 
samma år. Även Piaget var intresserad av barns lärande men hade mer fokus på det 
biologiska, medan Vygotskijs område låg mer inom teater, drama och poesi. De fokuserade på 
samma område, men från två olika vinklar. Dock använde Vygotskij Piagets böcker som 
bollplank till sin egen forskning, trots att Piaget fanns i Genève och att de hade olika syn på 
barns utveckling och lärande (Strandberg 2014, ss. 26, 30). 

Skapandet och fantasi 

Kreativitet är människans förmåga att skapa något nytt, både konkret och abstrakt enligt 
Vygotskij (1995, ss. 11-13). Det som skapas kan vara återskapande, en reproduktion av något, 
och något som individen bara har en bild av i sitt huvud, en föreställning och en uppfattning. 
Vygotskij förklarade att det är just denna egenskap att kunna vara kreativ som gör människan 
till en framtidsinriktad varelse som har förmågan att skapa sin framtid och sin nutid. 

Enligt Vygotskij (1995, ss. 15-16, 19-20) har skapandet en stor betydelse för barns mognad 
och allmänna utveckling. Barn har förmågan att återskapa vad de redan har upplevt, men de 
har även kreativiteten att lösa nya problem med sin fantasi. Exempelvis genom att ställa sig 
gränsle över en lång pinne och imiterar att de rider på en häst. Barns skapande utgörs av 
skicklighet att kombinera olika erfarenheter i en ny konstruktion ihop med fantasin. Det är 
viktigt att låta barnet se, höra och uppleva för att tillägna sig nya kunskaper. Desto mer 
erfarenhet en individ har desto mer variation på skapande aktivitet kan den åstadkomma. 

Vygotskij (1995, ss. 39, 45) redogjorde för att barns fantasi växer fram under årens lopp, då 
fantasin är beroende av erfarenheter. Även intresse har en påverkan på fantasin, vilket gör att 
barn och vuxnas fantasi ser olika ut. Människan påverkas av olika traditioner och miljöer, 
vilket också leder till att det kan se olika ut från individ till individ. Vygotskij fortsatte att 
förklara att fantasi och skapande inte har med begåvning att göra. Skapande och fantasi finns 
hos alla individer i mer eller mindre grad, och den följer med under hela människans 
utveckling. 

Skapandet är ett sätt att förmedla sig och förhålla sig till världen och sig själv. Grundregeln är 
att värdet ligger i skapandet och inte i produkten. Det är själva processen som ger barnet den 
lustfyllda känslan. Det finns glädje men också smärta. Det förekommer också att barn saknar 
kunskap för att använda olika tekniker inom skapandet och då blir resultatet att inte kunna 
”lyckas” i sin process. Det kan vara att barnet vill dela med sig av känslan som uppstår inom 
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sig, men det är svårt eller omöjligt att få till det i ord, vilket leder till negativ affekt hos barnet 
(Vygotskij 1995, ss. 47,49). 

Lärandet och den närmsta utvecklingszonen 

I lärandet behövs ett samspel mellan barnet och den vuxne. Bra undervisning blir bra lärande 
och oftast är det förskolläraren som ligger steget före och berikar barnets lärande. Det är 
samspelet mellan barnet och den vuxne som blir till kunskaper, inte något förskolläraren 
planterar in i huvudet på barnet (Vygotskij 2001, s. 254). 

Genom att interagera med andra människor tillägnar sig barnet nya kunskaper som de sedan 
kan utföra själva. Imitation är en del av barnets kunskapsinlärning. Det barnet kan göra idag i 
samspel med någon annan, kan det i morgon göra på egen hand. Dock finns det en 
begränsning utifrån barnets utvecklingsstadier, då barnet utvecklas lättast i området av sin 
egna intellektuella möjlighet (Vygotskij 2001, ss. 330-333). 

Vygotskij (2001, ss. 335-338) pekade på att inlärning och utveckling sker i alla åldrar, inte 
bara i skolåldern och att det är positivt när inlärning kommer före utveckling. Inlärningen 
väcker liv och lust i en hel del av funktionerna hos barnets mognad som ligger i den närmsta 
utvecklingszonen. Samarbete och inlärning är beroende av att barnet ligger i fas eller att de 
ligger i gränsande utvecklingszoner. Ett barn som får ta del av ett annat barns lite högre 
kunskaper har lättare att utvecklas, än om det andra barnet skulle ha mycket högre kunskaper. 
Genom barnets nyfikenhet och lust att imitera, ta emot, kommunicera och vara närvarande 
kan barnet erövra nya kunskaper med hjälp av att någon leder barnet vidare (Strandberg 2014, 
s. 107). 

John Dewey 

Pragmatismen 

John Dewey (1859-1952) var filosof och förskollärare i USA, som ägnade sitt liv åt att forska 
hur kulturen återskapas genom generationer. Dewey är en av alla namn som förknippas med 
Pragmatismen. Pragmatismen är en kunskapsteori där grundtesen är att kunskap är sådant som 
människan har användning av i sin vardag. Kunskapen hjälper människan i sin vardag med att 
lösa problem och situationer de möter.  I pragmatikens tes är det att teori och praktik inte går 
att särskilja. Praktiska handlingar är inte möjligt utan att kunna reflektera och tänka innan. 
Teori är själva reflektionen och idétänkandet, och praktik är själva handlingen (Säljö 2012, ss. 
175-177). 

Lära genom handling 

Dewey (2004, ss. 53-54) förklarade att det gäller för förskolläraren att kunna fånga barnets 
intresse oavsett individ för att skapa lusten av att lära hos barnet. När det finns ett intresse hos 
barnet, är det lättare för barnet att göra något i handling, och genom handlingen uppstår 
kunskap. När barnet fått in nya kunskaper, går det vidare för att ta till sig nya saker och så 
vidare. Skulle förskolläraren stoppa denna process, blir det negativ effekt i barnets vilja att 
lära. 

Dewey (2004, ss. 80-81) redogjorde för fyra instinkter hos människan. Det är intresset för att 
kommunicera, att undersöka, att få förståelse för ting och begrepp, och att tillverka och 
konstruera. Barnet är av naturen nyfiket på vad som händer när den utövar en aktivitet. 
Kunskapsintag hos individen är oftast via praktiska handlingar. Det skulle betyda att det är 
den uthålliga och enkla metoden som ger barn färdigheter genom att få kunskap om material, 
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konstruktion och verktyg. Det rör sig oftast om aktiviteter som tilltalar barnet och som även 
ger en social del i processen, vilket leder till att barnet gärna delar med sig av sina kunskaper 
till andra (Dewey 1999, s. 253). 

Enligt Dewey (1999, s. 316) kan inte individen ta till sig nya kunskaper med hjälp av bara 
läsning, utan det måste finnas en konkret handling för att komma till verklig insikt. Det är den 
praktiska handlingens erfarenheter hos människan som blir till kunskap. 

  



 

- 14 - 
 

METOD 
Här redogörs för kvalitativ metod och intervju som redskap samt genomförande av 
undersökningen. 

Kvalitativ metod 

Bryman (2011, ss. 370-371) beskriver skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Han 
menar på att den kvalitativa metoden är en metod som gör att forskaren får en närhet till 
studien och där det oftast inte går att mäta insamlat material. Medan den kvantitativa metoden 
utgår ofta från strukturerade insamlingar. Det vill säga att kvalitativ forskning inte är lika 
ordnad och inom fasta ramar som den kvantitativa metoden. Bryman förklarar att i kvalitativ 
forskning förekommer det mer ord och kvantitativ metod består av mer siffermässiga 
mätmetoder. Fler skillnader kan vara att i kvalitativ metod är det deltagarna som styr, medan i 
kvantitativ metod är det forskarens intresse som har strukturerat upp studien. 

Trost (2012, s. 23) påtalar att det är kvalitativ metod som tillämpas när forskaren försöker att 
förstå människors beteende, tankar och resonemang.  Wallén (1996, ss. 73-74) understryker 
att studier inte är testbara och personliga i kvalitativ metod, och därför är det viktigt att 
studierna motiveras väl, det för att höja studiens tillförlitlighet. Det finns flera anledningar till 
att välja kvalitativ metod. Bland annat när något är otydligt, mångtydigt och personligt, som 
exempelvis upplevelser och känslor. Vid kvalitativ forskning blir det även en större närhet till 
forskningsområdet (Bryman 2011, s. 371). Vi ansåg att genom kvalitativ metod kommer vi 
närmare förskollärarnas perspektiv av estetiska lärprocesser. 

Intervju  

En kvalitativ intervju baserar sig på ett vanligt samtal, men med ett bestämt fokus. Det är av 
vikt att som intervjuare inte ställa några ledande frågor, utan att det är respondentens tankar 
och uppfattningar som ska komma fram i intervjun (Kihlström 2007, ss. 47, 48). Med en 
kvalitativ intervju får intervjuaren en inblick i en annan individs inre tänkande och även ta del 
av respondentens tidigare erfarenheter och framtida tankar (Lokken & Sobstad 1995, s. 94). 
Vi valde därför att använda oss av kvalitativ intervju, för att kunna få fram förskollärarnas 
förhållningssätt och tankar kring estetiska lärprocesser. 
 
Åtta stycken öppna intervjufrågor togs fram utifrån syftet (se bilaga 1). Fördelen med öppna 
frågor är att respondenten använder sitt eget ordval och ger oförutsedda svar, som intervjuaren 
inte kan påverka (Bryman 2011, s. 244). Vi kunde då även få en liten förståelse av frågornas 
betydelse för respondenten och hur de tolkar en fråga. 

För att dokumentera intervjun använde vi oss av ljudinspelning. Det skrevs i missivbrevet (se 
bilaga 2) och angavs även vid intervjuns start. Att medverka vid en ljudinspelning kan ge 
obehagliga känslor hos respondenten och det är då till stor vikt att motivera val av 
dokumentationsmetod. Att anteckna samtidigt som respondenten svarar, kan vara svårt, då det 
är tidskrävande och det är stor risk att fakta faller bort. Samtidigt tappar intervjuaren 
koncentrationen på själva intervjun och dess innehåll (Lantz 2013, ss. 77, 144). 
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Urval 

Förskollärare har en högskoleutbildning där estetiska lärprocesser oftast har varit en del av 
undervisningen. Därför valdes bara förskollärare i urvalet till denna studie. Åtta stycken 
förskollärare med lite olika förskollärarutbildningar deltog. Två förskolor med flera 
avdelningar i två olika kommuner kontaktades och det blev fyra förskollärare på varje 
förskola som ställde upp i undersökningen. Vid citat namnger vi förskollärarna med siffror.  

Genomförande 

Ett missivbrev formulerades till de tilltänkta förskollärarna, format efter syfte och vald metod 
(se bilaga 2). Det gjordes ett kort och informativt brev som förklarade syftet med 
undersökningen och deltagarnas rättigheter. Brevet formulerades på ett inbjudande sätt så att 
de tilltänkta skulle känna ett intresse till att vilja delta. Vi kontaktade respektive förskola via 
telefon och fick missivbrevet mailat i god tid.  

Innan intervjuerna, ställdes frågorna till några kurskamrater, ett så kallat pilottest. Responsen 
blev till största del positiv, men små ändringar som formuleringar, ordningsföljd och tillägg 
av frågor, som justerades i efterhand. För att minska stressen hos förskollärarna, erbjöds de att 
själva få välja dag och tid för sin egen intervju. Alla förskollärarna utom en blev intervjuade i 
förskolans samtalsrum under lämplig arbetstid. Intervjuerna skedde i ett ostört rum och fokus 
kunde ligga på intervjun. En förskollärare hade inte möjligheten att närvara under förskolans 
verksamhetstid, därför ägde intervjun rum hemma hos respondenten.  

Vi valde att göra ljudupptagning vid intervjuerna, för att inte gå miste om betydelsefull data. 
Användning av ljudupptagning togs upp i missivbrevet, det för att deltagarna skulle vara 
förberedda inför den kommande intervjun. Förskollärarna blev även tillfrågade vid intervjuns 
start om materialet fick spelas in. Vi gjorde fyra intervjuer var, på var sin förskola, då det 
ansågs vara bekvämast för förskollärarna att bara sitta med en person. Redskapet till 
inspelningen var egna mobiltelefoner, som ingen obehörig hade tillgång till. Innan 
intervjuerna hade vi gått igenom den tekniska utrustningen så att allt fungerade. 

När intervjuerna utfördes, var vi måna om att ha en ostörd plats att vara på. Det är till fördel 
om rummet är inbjudande och fritt från ljud, intrång och andra störande delar. Det kan vara 
bra att rummet är neutralt, så det inte väcker andra tankar utan fokus ligger på intervjuns 
innehåll (Lantz 2013, ss. 96-97). För att få ett tydligare och trovärdigare innehåll i texten, 
skrevs citat från de intervjuade förskollärarna i resultatdelen. 

Under hela processen sparades intervjuinspelningarna. Det för att kunna gå tillbaka under 
arbetets gång och säkerställa data. När analysen var färdig, raderades filerna med de inspelade 
intervjuerna. Att radera filerna var en säkerhetsåtgärd för att inte ha de kvarliggande på 
telefonerna. 

Forskningsetik 

För att underlätta forskning har Vetenskapsrådet (2002) tagit fram fyra etiska principer som 
forskarna ska använda sig av som en vägvisare i sitt arbete. Vi har följt principerna genom vår 
studie för att validiteten ska stärkas och deltagarna ska känna sig trygga. Den första principen 
är informationskravet, här gäller det att forskaren ska informera syftet kring studien och vad 
det innebär för deltagarna. Samtyckeskravet är den andra principen och den innebär att alla 
deltagare har rätten att bestämma själv om de vill medverka i undersökningen. Samt att de kan 
avbryta sitt deltagande när helst de vill. Den tredje principen är konfidentialitetskravet, det 
betyder att all insamlad data ska förvaras där inga obehöriga kan ta del av det. Den fjärde och 
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sista principen är nyttjandekravet och står för att all information endast får användas till den 
pågående forskningen.  

Genom vårt missivbrev (se bilaga 2) informerade vi deltagarna om studiens innehåll och att 
det var frivilligt att delta i undersökningen. I brevet framkom även att alla deltagare skulle 
vara konfidentiella, vilket innebär att förskollärarna och förskolan fick fiktiva namn. Det vill 
säga namn som var påhittade, för att inte avslöja identitet på deltagarna. Vidare förklarade vi 
att den insamlade datan endast skulle användas i undersökningens syfte. Vi hänvisade även 
till vetenskapsrådets hemsida, där de kunde ta del av vidare utförlig information.  

Som forskare är det viktigt att vara tydlig i informationen som ges ut till deltagarna. Det är 
betydelsefullt att även vara observant som forskare under hela studiens process, det för att 
uppmärksamma om deltagaren visar tecken på obehag. Det får inte förekomma någon form av 
kränkning eller att personen på något sätt känner sig utsatt. Att följa de forskningsetiska 
principerna redan från början är viktigt och att de sedan följer med i hela processen. Det för 
att visa hänsyn till de som deltar i studien (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, ss. 
32,36,37). För att informanterna skulle känna sig bekväma i sin situation vid intervjun, valde 
vi att genomföra intervjuerna var och en för sig. 

Reliabilitet och validitet 

Två förskolor med flera avdelningar i två olika kommuner valdes till undersökningen, för att 
stärka reliabiliteten. Reliabilitet kan till exempel innebära att ha tillförlitligt urval av 
informanter, och även att det är ett representativt antal deltagare i studien (Thurén 2007, ss. 
26, 34). Åtta förskollärare blev tillfrågade att delta i undersökningen. Det för att få en bredd 
och en variation på den insamlade datan, så att de väsentligaste delarna kunde plockas ut för 
att få ett trovärdigt resultat.   
    
För att öka validiteten på studien, hade vi hela tiden under arbetets gång, fokus på syftet och 
frågeställningarna. Det för att inte komma utanför undersökningens syfte. Att spela in 
intervjuerna var ett självklart val efter godkännande från deltagarna. Det var för att inte gå 
miste om viktig information. Kihlström (2007, s. 231) menar på att genom att göra en 
pilotstudie ökas validiteten på studien. Vi valde att göra pilotstudier på några kurskamrater, 
för att det inte skulle bli några missförstånd för kommande deltagare. 
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Analys 

Bearbetningen av kvalitativ analys bör göras så tidigt som möjligt efter intervjutillfället för att 
arbeta med färsk data. Att koda i första hand kan vara att skriva små anteckningar i sidan av 
texten. Det är viktigt att vid varje genomgång av materialet granska kritiskt vad som har 
plockats fram (Bryman 2013, s. 523-525). När alla intervjuer var gjorda och all data var 
insamlad, transkriberade vi materialet. Det innebar att intervjuerna lyssnades igenom minst en 
gång, utan att något dokumenterades som skrift. Därefter avlyssnades och pausades materialet 
med täta mellanrum, för att kunna skriva ner det exakta innehållet.  

Efter läsning av materialet, gjorde vi en diskussion över vad texten egentligen innehöll. Lantz 
(2012, s. 138) beskriver att det finns flera modeller att använda vid bearbetning av kvalitativ 
intervju. En metod är när materialet kontinuerligt bearbetas genom växling av delningar och 
helhet, så kallad kodning. Först läser intervjuaren igenom sitt material i sin helhet för att få en 
förståelse av vad texten handlar om. Därefter sorteras olika teman in av materialet, utifrån 
syftet av undersökningen. Det är en kodningsprocess som fortgår tills ett inre mönster uppstår 
och innehållet blir synligt.  

För att få fram ett resultat av det nerskrivna materialet, minskade vi texten genom att bara ta 
till vara på relevant fakta utifrån studiens syfte, som sedan bearbetades och analyserades. Det 
var förskollärarnas synsätt till estetiska lärprocesser, hur de arbetar med estetiska lärprocesser, 
vilka möjligheter och vilka hinder de ser för att kunna arbeta med estetiska lärprocesser. 
Därefter kodades materialet genom att ha begreppen ”synsätt”, ”arbetar”, ”möjligheter” och 
”hinder” som kategorier.  

Processen med kvalitativ analys innebär att den insamlade datan struktureras upp, för att 
sedan kodas och sammanfattas i olika kategorier (Bryman 2011, s. 345).  Lantz (2012, s. 149) 
förklarar att det underlättar om olika färger används vid kodning. Överstrykning med olika 
färgpennor gjordes, för att synliggöra träff av relevant fakta i intervjutexten. Första kodningen 
blev att sortera ut aktuell information, andra sökningen var att försöka hitta ett mönster. 
Därefter klippte vi ut texten av samma färg och lade det i tre högar efter kodningen. Varje hög 
gicks igenom noga och de delarna som hade likheter, lades på samma hög. Efter det uppkom 
ett mönster med olika teman. Efter denna process gjorde vi en sammanfattning av sorterat 
material.  
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RESULTAT 
I kommande kapitel synliggörs resultatet från datainsamlingen i form av kategorier. 
Kategorierna är ”förskollärarnas synsätt”, ”användandet av estetiska lärprocesser i 
verksamheten”, ”förskollärarnas upplevelser av möjligheter” och ”förskollärarnas upplevelser 
av hinder”.  

Förskollärarnas synsätt 

Känslor  

Förskollärarna har många tankar kring vad estetiska lärprocesser betyder för dem. Flertalet av 
förskollärarna nämner att estetiska lärprocesser ger lust, glädje och att det stimulerar barnets 
fantasi. Tre av förskollärarna berättar även hur mycket glädje och lust de estetiska ämnena ger 
dem i arbetet med barnen. Förskollärare 8 uttrycker: “För mig är skapandet jätteviktigt, jag 
älskar det.”  

Skapande är ett återkommande begrepp i förskollärarnas intervjuer när de beskriver estetiska 
lärprocesser. Förskollärare 5 redogör för ordet estetiska lärprocesser: “Ordet, det kan väcka 
olika känslor, både negativa och positiva. Det kan vara lite inspirerande och lite 
skräckväckande”. 

Tankar 

Förskollärarna tar även upp bild, måla, färg och form som några olika estetiska processer. 
Förskollärare 7 berättar: 
 

“Ääh, skapande. Estetik för mig är mycket form och bild alltså det här, men det 
är ju så mycket mer när man fick tänka till, så det är ju musik, drama, dans, allt 
det här.” 

 
Förskollärarna förklarar att barnet kan vara med i processen på sina villkor, och att 
upplevelsen är kravlös för barnet. De påpekar att estetiska lärprocesser väcker nyfikenhet hos 
barnet. Förskollärarna anser att barnet kan våga testa, upptäcka och utmana sig själv i olika 
material och ämnen genom estetiska lärprocesser. Förskollärare 2 uttrycker sig: 
 

“Där är det ju inte bara att lära sig formler och sånt att arbeta utefter, utan man 
ska ju också kunna ställa sina egna hypoteser och så kan man komma fram till 
något helt nytt och då behöver man vara kreativ.” 

 
Förskollärare 6 förklarar sina tankar kring estetik: 
  

 “Jag kopplar det till Reggio Emilia mycket, alltså utforskandet, skapandet och 
allt det här och hur man kommunicerar med dom hundra språken.”  

 
Någon förskollärare tar upp läroplanen angående estetiska lärprocesser, men ger inga 
konkreta exempel. En annan förskollärare förklarar att estetiska lärprocesser är som att knyta 
ihop allting till en helhet av barnets kunskapsintag. Allt kan även göras på olika sätt och alla 
sätt är lika betydelsefulla. En av förskollärarna förklarar att det går att väva in estetiska ämnen 
i språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Förskolläraren anser att estetiska lärprocesser 
inte bara är ett verktyg utan ett ämne i sig.  Förskollärare 2 berättar vad estetiska lärprocesser 
kan betyda för barnet, men även för samhället: 
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“Dels behöver man ju det för att försvinna bort från den här världen, som är så 
allvarlig och man ska vara så duktig och så. Och i fantasins värld kan man ju… 
då är ju allt möjligt liksom. Och sen är det ju också det ju att det är grunden för 
att kunna... alltså företag och så vill ju ha de här personerna nu som tänker 
utanför lådan liksom. Och då måste man ju också få göra det och få möjlighet 
att utveckla sin kreativitet och sin fantasi för att kunna göra nya uppfinningar 
och så. För naturvetenskapliga uppfinningar och så. Där är det ju inte bara att 
lära sig formler och sånt, att arbeta utefter, utan man ska ju också kunna ställa 
sina egna hypoteser och så kan komma fram till något helt nytt, och då behöver 
man vara kreativ.” 

Sammanfattning 

I denna del om förskollärarnas synsätt kring estetiska lärprocesser, framträder delar om vad 
estetik ger för känslor. De beskrivs också att det kan vara kravlöst, utforskande och stimulera 
fantasin. Förskollärarna anser att det inte finns något rätt eller fel, då barnet kan välja det 
uttryckssätt som passar bäst för en själv. Det framkommer även hur det kan gynna samhället.  

Användandet av estetiska lärprocesser i den pedagogiska 
verksamheten 

Det sinnliga 

Alla förskollärarna framhäver att arbetet med estetiska lärprocesser i verksamheten, skapar 
glädje, väcker nyfikenhet, att det är ett lustfyllt lärande och även något som stärker 
gemenskapen i barngruppen. De återkopplar ofta att barnen ska få använda hela kroppen och 
dess sinnen genom estetiska lärprocesser. Några av förskollärarna redogör för att när de 
använder drama är det för att barnen ska få möjligheten att leva sig in i en annan roll. 
Samtidigt som att det ger barnen en träning att stå inför andra. Förskollärare 8 ger ett konkret 
exempel på hur barnen kan uppleva drama på olika sätt: 

”Drama, vi, jag körde nu i höstas här lite med Bockarna Bruse och så, så att 
dom får bekanta sig just med sagan, och sen har vi att figurer som då får leka 
med Bockarna Bruse och liksom sjunga in sången och få prova att vara den 
stora Bocken Bruse och hur är det när man är den lilla rädda och samtidigt 
kommer det här med turtagandet in också. De får vara den lilla och den stora 
och den som är rädd eller det farliga trollet, att prova på olika roller och hur det 
kan vara. Att känna in, prova att använda sin röst och sådär, hur låter man när 
man är liten och hur låter man när man är stor och stark, och hur låter man när 
man är farlig.” 

Förskollärarnas förhållningssätt 

Förskollärarna beskriver flera aspekter som påverkar förekomsten av de estetiska 
lärprocesserna och vilken betydelse det har för barnen i verksamheten. En av förskollärarna 
anser att det inte bör vara för mycket planerat skapande, utan mer ett utforskande. En annan 
förskollärare berättar att de inte arbetar efter någon färdig mall, utan de vill se själva 
processen och utforskandet hos barnet. Några påpekar även att man som förskollärare arbetar 
utifrån att vara tillåtande i barnets estetiska lärprocesser. De menar på att det gäller att gå ner 
på barnets nivå och tar reda på deras förkunskaper för att kunna väcka deras nyfikenhet. Det 
framkommer att förskollärarna tänker på barnets ålder, dels vilken nivå den estetiska 
lärprocessen ska ligga på, men även att de yngre kan lära av de äldre barnen. Förskollärare 8 
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poängterar även att utläsa barnens vilja: ” Det är inte självklart att alla säger ja tack”. 
Förskollärare 6 förklarar hur det går att locka med barnen i processen:  

”Dom lockas av det och man kan eh, att man, det är inte alltid att vi använder 
bara vattenfärg utan man verkligen försöker att, vi kan måla med tops idag, vi 
behöver inte alltid ha en pensel. Man kan testa och måla med en diskborste, 
alltså mycket såna grejer.” 
 

Något som förekommer på förskolorna när det gäller drama är sagopåsar och 
utklädningskläder till barnen. En av förskollärarna berättar att hen brukar agera för barnen. 
Det för att de ska få uppleva drama och se att det är roligt. Drama är också ett verktyg för 
förskollärarna att gestalta ett dilemma, barnen får då uppleva situationen konkret. 

Förskolorna arbetar med teman eller kortare projekt och då poängterar förskollärarna att det 
alltid finns mycket skapande. En av förskolorna tar hjälp av en pedagogista för att utveckla 
det estetiska inom projektet. En pedagogista är en person som är fördjupad i de pedagogiska 
delarna i yrket. När förskollärarna bestämmer ett tema eller projekt utgår de ifrån barnens 
intressen. En avdelning jobbar just nu med ljud. Förskollärare 2: ”Just nu jobbar vi ju med 
projekt ljud. Det gjorde vi för att barnen gärna gjorde ljud.” Förskollärare 1 beskriver hur 
deras tema har tagit nya vägar genom barnens intresse: 

”Från att det började med att de skapade rymdvarelser så hade det nu blivit att 
de har skapat Ylvaniafigurer, för de fick inspiration utav en film, tv-program, 
som vi har tittat på. Och nu så går det över till att de är väldigt intresserade av 
Ninjago. Så nu finns det de som har gjort Ninjagogubbar också, som har olika 
krafter som Ylvaniagubbarna.”  

Lärandet i estetiska lärprocesser 

Alla förskollärarna kopplar ämnet musik och sångsamlingar till språkutveckling. De menar på 
att det är språkstimulerande för barnen och att det utvecklar ordförrådet. Sång och 
musikstunder förekommer i stort sett varje vecka i alla verksamheterna. Barnen får 
möjligheten att lära sig nya begrepp, anser de. En av förskollärarna tar upp att det är i 
förskolan barnen grundar sin begreppsuppfattning, för att hjälpa barnen in i vuxenlivet. 
Matematik genom dans och rytm är något som också tas upp, att få använda sig av taktslag. 
Att få använda instrument förekommer också. Däremot är det någon förskollärare som 
påpekar att musik endast används som ett verktyg för lärandet och inte ett ämne för sig. Dock 
förekommer det tillverkning av egna instrument enligt förskollärare 2: 

”Att tillverka egna instrument, att spela med instrument på olika sätt och vi 
sjunger väldigt mycket tillsammans och vi dansar.” 
 

Vid skapandet, berättar en förskollärare, att barnen lär sig olika tekniker och att sammanfoga 
diverse material. Skapandet leder även till att de använder sina figurer vidare i sin egen lek 
som tränar samspel och kommunikation mellan barnen. Att göra bild av sitt skapande och där 
efter få sätta upp på väggarna är något som den ena verksamheten gör för att frambringa 
diskussioner och samtal kring alstret. De anser även att teckenalfabetet ska sitta uppe på 
väggarna för att väcka barnens nyfikenhet kring skriftspråket. 

Förskollärare 5 berättar om deras nya projekt som involverar barnen med olika figurer från 
skogen, där varje djur har ett eget ämne: 
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”Det är en papegoja och Hasse hare, Rosa räv, älgen Erling och alla dom här 
kompisarna från skogen kommer och dom står för bild, språk, matte, skapande 
och naturvetenskap och lite annat och då försöker dom att vara där, vara något 
som väcker barnens tankar, barnens känslor och vara där mer i hand i hand 
med barnen.” 

Sammanfattning 

Förskollärarna berättar hur de använder estetiska lärprocesser i den pedagogiska 
verksamheten. De tar upp att barnet får använda alla sinnen, sin kropp och få uppleva känslor 
genom estetiska processer. Miljön bör vara anpassad efter barnens behov enligt 
förskollärarna. Förskollärarna arbetar med själva processen och tänker inte på själva 
resultatet. De undviker färdiga mallar. Estetiska lärprocesser använder förskollärarna som ett 
verktyg för att barnet ska inhämta olika typer av kunskap. 

Förskollärarnas upplevelser av möjligheter 

Estetiska lärprocesser erbjuder flera uttrycksmöjligheter 

Många av förskollärarna förklarar vilka fördelar barnet har när det kommer till de estetiska 
ämnena. De påpekar att barnet får möjligheten till att uttrycka sig på många olika sätt, inte 
bara det verbala språket, och på deras egna villkor. Vissa barn har lättare att uttrycka sig på ett 
sätt medan andra på ett annat, beroende på vilket som passar individen bäst. Förskollärare 1 
berättar: 
 

“Att det är ett annat sätt att få möjlighet att få uttrycka sig. Att man genom sin 
kreativitet och att det kan bli ett mer lustfyllt lärande och i förskolan är det ju 
att vi ska lära genom lek, och då blir det ju ett naturligt sätt att lära sig genom 
olika estetiska lärprocesser.” 

 
Alla delarna i estetiska lärprocesser, bild och skapande, drama, musik och rörelse, menar 
förskollärarna ger barnet möjlighet till att uttrycka sig. En förskollärare förklarar att det går att 
uttrycka samma sak fast på flera olika sätt. En annan förskollärare beskriver också att barn 
vågar uttrycka sig med estetiska lärprocesser oavsett ålder. 

Drama som uttrycksmedel 

Drama är en sorts estetisk teknik, som några av förskollärarna berättar om, för att hjälpa 
barnet vidare i olika situationer. De förklarar att antingen kan barnen dramatisera en händelse 
eller att förskollärarna påvisar vad som hänt. Det för att barnen ska få tänka till, samtala och 
uppleva situationen konkret. Förskollärare 3 uttryckte sig: “Att man använder dockor för att 
förmedla budskap och känslor”. Förskollärare 5 säger: 
 

“Jag tror att det är väldigt nyttigt för barnen att dem kan bearbeta just det med 
hjälp av drama. Det blir verkligt och det kan väcka många frågor hos barnen 
och kan man samla hela gruppen så blir det nyttigt för andra för då kan dem, 
kan väcka deras diskussioner och föra vidare och fånga barnens intresse.” 

Estetiska lärprocesser – ett stöd för barnets utveckling 

Att barnet lär med, genom och av estetiska lärprocesser, tar alla förskollärarna upp. Det är ett 
sätt att kunna nå och fånga alla barnen i verksamheten, fast på olika sätt. Alla barn har inte 
samma intresse och tycker inte allt är kul. Spontanitet och att vara sig själv anser 
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förskollärarna gynnas när estetiska lärprocesser används. Förskollärare 5 förklarar sina tankar 
om estetiska lärprocesser: 
 

“Att alla barn kan delta och ingen krav på prestation och det är som i läroplan 
vi ska stärka barnens självkänsla, dem behöver inte jämföra sig, dem kan 
liksom göra något själv. Och genom den här, dem kan använda alla olika 
sinnen, skaka loss fantasin, arbeta med känslor, ha olika begrepp, matematiska 
termer. Och från abstrakta former till det konkreta former, först abstrakt och 
sedan konkret.” 

 
Förskollärarna framhäver även att det är själva processen som är betydelsefull för barnets 
utveckling, oavsett vilken väg barnet väljer. Det finns ingen väg som är rätt eller fel, påpekar 
en förskollärare. Barnets delaktighet i processen, lyfter några förskollärare upp, som en viktig 
del i verksamheten. Förskollärare 8 redogör för betydelsen av processen: 
 

 “Att man får bekanta sig med något material eller nått ämne eller så. Och sen 
se hur det kan växa fram till någonting, att det inte blir färdigt på en gång utan 
testa att oj då och framförallt är det ganska kul om man misslyckas och man får 
backa bandet och göra om från början och göra om och så. Att det kan finnas 
så många olika rätta vägar, det finns liksom inget rätt eller fel. Det är en väldigt 
individuell bedömning så att säga.” 

 
Ett exempel tas upp genom att använda ull. Där lyfter förskolläraren upp att det kan bli 
diskussioner om egna erfarenheter, naturen och om själva fåret. Med hjälp av estetiska 
lärprocesser får barnet möjlighet att använda alla sina sinnen. En förskollärare påpekar att det 
är genom sinnena människan lär sig nya kunskaper och att det är en fördel att estetiska 
lärprocesser används i förskolan. En annan förskollärare beskriver att när barnet gör något 
med kroppen, det är då barnet lär sig något. Exempel, förskolläraren tar upp är när barnet 
hoppar hopprep och räknar till tio, då lär sig barnet räkneramsan med hjälp av att använda 
kroppen. Förskollärare 7 beskriver lärandet genom estetiska lärprocesser: 
 

“Ta steg för steg och få upptäcka med hela sin kropp, få känna och lyssna och 
höra, alltså allt, se och verkligen göra nya upptäckter i alla dom här ämnena 
och i liksom steg för steg i en process eller så.”  

 

Verksamhetens miljö 

Miljön är en aspekt förskollärarna tar upp. Bland annat att det ska finnas material att välja 
mellan och att det ska vara synligt och tillgängligt för barnen. Några förskollärare tycker att 
de har kunnat omvandla miljön till det bättre. Förskollärare 3 berättar att vissa material från 
ateljén, som inte kräver lika mycket vuxenhjälp, har tagits till ett annat rum: 
 

”Men vi har gjort om så att materialet ska vara mer tillgängligt och så att 
barnen själva ska kunna ta fram och bli inspirerade.” 

 
Förskollärare 3 berättar att lugn musik används när de gör andra saker för att skapa lugn i 
rummen och i barngruppen. Det blir inte läran om musik, utan som ett verktyg för att få en 
viss atmosfär i verksamhetens miljö.  
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Några förskollärare berättar att dramakläder alltid finns tillgängligt för barnen om de vill ha 
drama eller det blir drama i leken. Förskollärare 3 fortsätter att förklara hur de använder 
miljön i det estetiska: 
 

”Jag tänker på saker att sätta upp… dels på saker barnen har gjort, som är 
kopplat på vårt projekt. När vi jobbar med temat rymden har vi satt upp typ 
andra bilder i våra lokaler för att få i gång ett samtal. Det är i syfte att använda 
språket för det är jag jätteintresserad av, jag tycker det är roligt.” 

Sammanfattning 

Möjligheter med estetiska lärprocesser ser förskollärarna bland annat genom att nå och fånga 
fler barn, då alla har olika intressen. Över lag anser alla förskollärare att estetiska lärprocesser 
är ett bra uttrycksmedel, det är inte bara det verbala som är viktigt. Att det är själva processen 
som är viktig för barnet och barnets utveckling och att det finns inget rätt eller fel. 
Förskollärarna berättar att med hjälp av drama kan de bearbeta händelser och känslor hos 
barnet. På så sätt kan förskolläraren även skapa diskussioner kring ämnet med barnet eller 
hela barngruppen. Verksamhetens miljö struktureras om och används av förskollärarna och 
barnen på olika sätt, för att estetiska lärprocesser ska kunna bli en del av vardagen.    

Förskollärarnas upplevelser av hinder 

Barngruppen och bristen på personal 

Flera förskollärare tar upp att barnantalet i barngrupperna påverkar och att de känner att det är 
brist på personal. När skapande sker i ateljén, beskriver de hur förskolläraren bör vara nära i 
processen som sker där inne, då barnen ofta vill få stöttning. De förklarar också att när ett 
barn är färdig i ateljén med sin aktivitet, behöver de hjälp att tvätta sig. Det behöver sen finnas 
någon annan personal som kan ta emot barnet så de kan komma till en annan del av 
verksamheten. Förskollärare 7 förklarar att det blir att tänka till om hur många barn man sätter 
igång i processen. Det för att kunna vara till hands för alla och att glädjen får lov att finnas 
kvar där inne. Dock fortsätter förskolläraren att berätta att övriga verksamheten också ska 
fungera och att de andra i personalgruppen inte får för stor barngrupp beroende på aktivitet. 
Förskollärare 2 poängterar: ”Men det är ju just personal, ja att vi är för lite personal och på för 
många barn.”  

Tiden 

I anslutning till att förskollärarna tar upp barngruppen och personalantal, påpekar de 
även att tiden inte finns där.  De tycker att det bör finnas planering, förberedelse, 
reflektion och tid att få nya kunskaper när det gäller estetiska lärprocesser. 
Förskollärare 7 berättar: 
 

”Och sen är det ju att, inte, att det kanske inte bara kan ploppa upp i hjärnan 
sådär att man, utan man kanske behöver tänka, förberedda sig inför vissa grejer 
o man måste kanske kunna vissa grejer för att kunna inspirera och liksom och 
ta dem vidare i dom här processerna. Och den tiden finns ju inte alltid.” 

 
Tiden att delge varandra i arbetslaget, är något några förskollärare tar upp. Förskollärare 6 
förklarar: ”Det är ju att man ska kunna delge och bara bolla grejer och det är inte ofta man 
liksom känner att man har den stunden.” En annan förskollärare tar upp att det är väsentligt 
med engagemang, men att det kan vara svårt att hinna med att läsa in sig och få in mer 
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kunskap när tiden inte räcker till. Förskolläraren poängterar även att hela arbetsgruppen bör 
sträva åt samma håll.   

Att inte våga använda sig utav estetiska lärprocesser 

Att inte våga prova estetik själv, anser några förskollärare kan vara ett hinder. En 
förskollärare anser att man gärna skyller på att inte kunna sjunga, när man egentligen inte 
vågar. Förskollärare 1 beskriver: ”Genom att man själv vågar prova och så, så hade barnen 
också blivit inspirerade att prova mer olika tekniker och sånt.” Förskollärare 4 berättar om sig 
själv: 

”Personligen kan jag säga att jag kan tycka att det är svårt med de estetiska 
områdena för jag är själv väldigt osäker på mycket där. Så skapande 
verksamhet med måla, lera, så känner jag mig inte riktigt bekväm i så därför 
kan jag ha svårt att uppmuntra och stimulera barnen i det, för jag kan vara lite 
så där… o hjälp vad ska hända nu och vad kan man göra egentligen och hur 
fungerar det, just med det.” 

Behov av kompetensutveckling 

Förskollärare 3 redogör för sin tanke om kunskap: 
 

”Jag tror det är bra om vi har samma utgångspunkt. Sen att man brinner för 
olika saker, ja det är klart att man gör, vissa saker är mer roligt inom pedagogik 
men jag tror att hela vår verksamhet hade gynnats i om vi fått en 
grundutbildning.” 
 

Förskollärarna tar upp att de själva och deras kollegor skulle behöva mer kunskap i estetiska 
lärprocesser. Bara ordet estetiska lärprocesser anser en förskollärare, kan ge olika tolkningar 
och innefatta olika synvinklar. Någon förskollärare vill ha mer kunskap om olika material och 
någon annan förskollärare vill veta mer om vad estetiska lärprocesser betyder. Förskollärare 3 
och 6 uttalar att vilja få mer kunskap för att våga prova mer. Förskollärare 6 säger: ”Alltså jag 
vill utveckla mer min kunskap, på grund av jag är darrig av begreppet bara.” 

Verksamhetens miljö 

Förskollärare 8 förklarar hur miljön kan påverka estetiska lärprocesser i verksamheten, när det 
gäller lokaler: 

”Våra lokaler är inte anpassade för att, låt det här va så kan vi fortsätta sen, för 
våra lokaler ska anpassas och användas till så mycket under en hel dag, vi ska 
äta inne i ateljén för vi vill samtidigt skapa lugnare mat situationer, sen ska du 
in o ha skapande och då måste det hinna förberedas, plockas fram, du ska hinna 
med o ha processen där inne du ska hinna röja undan och allting för sen 
kommer lunchen och det där tar så mycket tid, tyvärr.” 

Ekonomi 

Ekonomi tar förskollärare 5 upp. Förskolläraren anser att det oftast blir en fråga tillbaka om 
kostnaden om förskolläraren vill inhandla något nytt och lärorikt material. Förskolläraren 
beskriver: 
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”Det är alltid ekonomiska frågor faktiskt när det gäller, även om jag skulle, vi 
gick igenom ekonomi och jag ville köpa ull. Då var det också såhär; - Oh hur 
mycket kostar det? Men när man började prata om fördelarna med ullen att 
man kan, det blir något annat, något annan form skapande som är med naturen 
och då blir det också direkt den här relationen barnen till fåren. Kanske någon 
har det och då kan man berätta, då kan man liksom försöka hitta något 
samband, konkret.” 

Sammanfattning 

Alla förskollärarna upplever hinder av något slag för att kunna utföra estetiska lärprocesser i 
den utsträckning de skulle vilja. Den främsta faktorn till hinder handlar om storlek på 
barngruppen och antal förskollärare. Förskollärarna tar även upp sin egen kompetens och 
känsla för estetiska lärprocesser. Tid, miljö och ekonomi lyfts även fram som ett hinder av 
några förskollärare. 
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DISKUSSION 
I diskussionsdelarna kommer dels resultatet att diskuteras men även metodvalet och de 
didaktiska konsekvenserna utifrån studien. Detta sätts i relation till den tidigare forskningen 
och de relevanta teorierna.  

Resultatdiskussion 

Förskollärarnas synsätt 

Alla förskollärarna uttrycker att estetiska lärprocesser ger glädje och stimulerar fantasin hos 
barnet. De poängterar även att de själva tycker det är lustfyllt att arbeta med estetik. Vygotskij 
(1995, s. 47) menar att grunden ligger i själva skapandet och det är den som ger en lustfylld 
känsla hos barnet. Det som utläses av resultatet är att förskollärarna har en positiv bild av 
estetiska lärprocesser i verksamheten och som de ser ger glädje till barnet. 

Det framkommer att förskollärarna gärna pratar om skapandet och att vara närvarande när det 
gäller estetiska lärprocesser. Phillips (2014, ss. 20, 21) beskriver hur flera delar uppstår i 
skapandet. Det blir samarbete, turtagning, tålamod och respekt. Det ger även en inre 
harmonisk känsla och en stillhet när barnet arbetar med att måla. Individen hamnar i sin egen 
lilla värld, ett slags “flow”. En av förskollärarna berättar om att det blir en möjlighet för 
barnet att komma bort ifrån den världen som förskolläraren anser är allvarlig och 
prestigefylld. 

Vi ser tydligt i intervjuerna hur förskollärarna resonerar kring estetiska lärprocesser. Alla har 
en inre bild av hur det skulle vara eller hur det kan vara. Att barnet ska uppleva glädje i de 
estetiska aktiviteterna framkom hos alla förskollärare. Förskollärarna anser att estetik är ett 
bra hjälpmedel för barnet att få uttrycka sig på sitt eget sätt och utifrån sig själv. Som snart 
blivande förskollärare, känns det inspirerande att läsa. Vi belyser att estetiken ska ha en stor 
plats i förskolans verksamhet. Det för att barnet får individuellt och på sin egen nivå uttrycka 
sig på olika sätt. Estetiska lärprocesser gör det lättare och tydligare för oss förskollärare att nå 
strävansmålen i Lpfö 98 (rev. 2010). En förskollärare förklarar att estetiska lärprocesser är ett 
sätt att knyta ihop all kunskap till en helhet för barnet. 

Det framkommer att estetiska lärprocesser även kan gynna samhället. Genom att barnen lär 
genom och om estetiska lärprocesser anser förskollärarna att barnen som individer blir mer 
kreativa och har en bättre förmåga att kunna tänka utanför ramarna. Detta anser de kunna 
hjälpa företag som efterfrågar individer med nytänkande. Wiklund (2009, s. 20) menar att 
estetiska lärprocesser även är ett synsätt och inte bara ett tillvägagångssätt. Det är ett sätt att 
knyta ihop lärande, känslor, erfarenheter och analys till en helhet. Phillips (2014, s. 15) 
poängterar att det är flera förmågor hos barnet som utvecklas och stimuleras i samband med 
estetiska lärprocesser. Några förmågor kommer barnet ha användning av i livet, som 
exempelvis problemlösningsförmåga. 

Användandet av estetiska lärprocesser 

I resultatet syns det att alla förskollärare anser att estetiska lärprocesser är ett lustfyllt lärande 
för barnet. De menar på att det väcker barnets nyfikenhet och att de får använda hela kroppen 
och dess sinnen för att utveckla lärandet. Dewey (2004, ss. 53,54) menar att förskollärarna 
måste fånga barnets intresse, om barnet ska känna att det är ett lustfyllt lärande. När barnet 
har ett intresse i aktiviteten blir det lättare att göra något i handling, då det är i handlingen som 
kunskapen uppstår. I Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) studie, 
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visar resultatet att lärarna påvisar att estetik ska vara lustfyllt. Det ska väcka känslor och få 
barnet att våga prova på. I studien betonar de liksom Dewey att lärande handlar om att göra. 

Förskollärarna i studien nämner att estetiska lärprocesser ska vara ett utforskande och en 
process för barnet. De menar på att det inte ska vara för uppstyrt och kontrollerat, utan ett 
tillåtande och kravlöst lärande på barnets nivå. Dewey (2004, ss. 80,81) förklarar att 
människan har fyra instinkter. De instinkterna är intresset för att kommunicera, undersöka, få 
förståelse och att tillverka. Han menar att barn är naturligt nyfikna på vad som ska hända i en 
aktivitet.  

Förskollärarna tar även upp begreppet skapande som en stor del i de estetiska lärprocesserna. 
De berättar att skapandet är där barnet får lära sig olika tekniker och arbeta med diverse 
material. Phillips (2014, s. 15) skriver att den skapande och kreativa aktiviteten är till en 
fördel för barnets utveckling. Han menar på att det är betydelsefullt att förskolan ger utrymme 
för bild och form, musik, drama och rytm. Även Vygotskij (1995, ss. 15-20) ansåg att 
skapandet är av stor betydelse för barnets utveckling. I skapandet får barnet möjligheten att 
återskapa tidigare erfarenheter, använda sin kreativitet och fantasi för att finna 
problemlösningar. 

Många av förskollärarna beskriver ämnet musik som ett verktyg för att stimulera barnets 
språkutveckling. De anser att sång och musikstunder utvecklar barnets ordförråd, och barnet 
får en möjlighet till att lära in nya begrepp. Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen 
(2013) påvisar i sin studie att det inte bara handlar om att ha roligt i de estetiska 
lärprocesserna. Utan i aktiviteterna får barnet tillfälle att utveckla sin kommunikation och sin 
kreativa förmåga på ett estetiskt vis. Genom de olika estetiska lärprocesserna får barnet 
chansen till att få uttrycka sig på många olika sätt.    

Det kan tolkas som att förskollärarna vill mer än vad de har möjligheten till att göra i 
verksamhetens vardag. Utifrån summeringen av deras synsätt och hur de arbetar i 
verksamheten idag, syns det att de har många tankar och önskningar om hur de vill arbeta 
med estetiska lärprocesser. Många av förskollärarna har samma inställning till estetiska 
lärprocesser och hur de kan användas i förskolan.  Det kan anses vara till en fördel för 
verksamheten att arbetslaget har samma förhållningssätt angående estetik.  

Förskollärarnas upplevelser av möjligheter  

Resultatet i vår studie visar att förskollärarna ser estetiska lärprocesser bland annat som ett 
uttrycksmedel för barnet. Fördelen, anser de, är att det går att uttrycka sig på olika sätt och på 
barnets egna villkor. De framhäver att alla barn är olika och har olika behov, dessutom 
fungerar estetiska lärprocesser i alla åldrar. Vygotskij (2001, ss. 330-333) poängterar att 
inlärning och utveckling sker i alla åldrar och att det är till fördel att inlärning kommer före 
utveckling. Inlärning stimulerar utvecklingen i samband med positiv handling och barnet har 
möjlighet att gå vidare till nästa utvecklingszon. Barn får möjlighet att uttrycka sina tankar 
och känslor i estetiska uttrycksformer utifrån sina egna intryck och erfarenheter av samhället. 
På så sätt stärks barnets förmåga att kunna handla själv och ihop med andra och det gynnar 
även barnets lärprocess (Dahlberg & Åsén 2011, ss. 245, 250). I Lpfö 98 (rev. 2010, ss. 7-11) 
redogörs för barnet ska ha möjlighet att kommunicera genom olika estetiska verktyg, och på 
så sätt gynna barnets utveckling och lärande. 

Många av förskollärarna menar på att de försöker att strukturera upp miljön så att materialet 
är synligt för barnet, där barnet kan ta del av material som faktiskt finns. Att strukturera om i 
förskolans miljö ger barnet olika förutsättningar för lärande. Det gäller dock att förskolläraren 
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finns där som en medforskare för att stötta barnet i lärande processen (Dahlberg & Åsén 2011, 
ss. 252, 255).  

Att använda drama anser någon förskollärare kan få barnet att förstå hur andra känner och 
sätta sig in i andras situationer. Einarsson (2013, s. 126) förklarar, genom att utföra drama kan 
individen få möjlighet att lära känna sig själv genom att gestalta olika karaktärer. Personen 
kan på så sätt bli mer medveten om sitt eget och andras kroppsspråk och känslor. I drama kan 
det ske bearbetning av olika känslor och en träning i att hantera olika svåra situationer 
(Phillips 2014, ss. 21, 147). 

Att lära andra saker genom estetiska lärprocesser, framkommer tydligt i resultatet av 
förskollärarnas synsätt på den estetiska processen. Förskollärarna anser att det är lättare att 
fånga barns intresse med hjälp av olika metoder, då barn är olika. En förskollärare berättar att 
användning av ull, kan ge flera olika kunskaper. Det kan vara fakta om själva fåret, om 
naturen där fåret lever, men det kan också vara språkutvecklande för barnet, genom 
kommunikation och att delge varandra kunskaper i barngruppen. Att lära “med” estetiska 
lärprocesser är ett verktyg för att få in nya kunskaper som inte direkt rör den estetiska delen 
(Karlsson Häikiö 2014, s. 36).  

Förskollärarnas upplevelser av hinder 

I resultatet synliggörs att förskollärarna anser att barngrupperna är stora och/eller att det är få 
förskollärare i verksamheten. Det anser de kan vara ett hinder för att kunna utföra estetiska 
lärprocesser i den utsträckning de skulle vilja. Sandeberg (2014, s. 107) menar att 
förskolläraren behöver leda barnet vidare i sin utveckling, genom att ta till vara på barnets 
nyfikenhet och lust. Förskolläraren är ett hjälpmedel för att barnet ska kunna utveckla sig 
själv och att kunna förstå sin omvärld. Det gäller även för förskolläraren att utmana barnet så 
det får nya insikter och kan lösa problem (Dahlbeck & Persson 2010, ss. 201-203).  

Vi tolkar att kunskap om estetiska lärprocesser och att våga prova estetiska lärprocesser hos 
förskollärarna kan hänga ihop. Två förskollärare uttrycker tydligt att de skulle våga använda 
estetiska lärprocesser mer om de hade en relevant kunskapsbas inom estetik. De berättar att de 
får en obehaglig känsla när något ska utföras, när de själva inte har någon erfarenhet. En 
förskollärare anser att barnen blir påverkade av dennes inställning av estetiska lärprocesser. I 
Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) studie, framkom det att flera 
förskollärare kände en osäkerhet inför estetiska lärprocesser och att det hindrade dem i deras 
tillvägagångssätt i arbetet med barnen. De fick sedan möjlighet att delta i en 
kompetensutveckling när det gällde estetik. Efter ett halvår kände förskollärarna att de hade 
mer förståelse för estetiska lärprocesser och dess innebörd. Resultatet av studien visar att 
förskollärare behöver en viss kunskap om estetik för att få en trygg bas att stå på med 
estetiska lärprocesser. Kupferberg (2009, s. 108) anser att kultur och konst får en alltmer 
synlig roll i samhället, som består av kulturell mångfald och geografiska rörligheter. Han 
påtalar att förskollärarna bör ha mer intresse för konst och kultur, så att barnet kan få ta del av 
samhällets kulturliv.  

Ett annat hinder som förskollärarna påpekar är miljön. Miljön är oftast inte anpassad för att 
barnen ska kunna stanna i sin process. Förskollärarna förklarar att lokalerna i förskolan oftast 
används till mer än ett syfte. Det kan vara till måltider, samlingar eller andra aktiviteter. 
Miljön ska vara som en tredje förskollärare, den ska få barnet att vilja handla och utforska. 
Det gäller att lokalerna ska vara inspirerande och vara stödjande för barnet i deras 
lärandeprocess. Om miljön ändras i rummet ändras även dess betydelse och därmed även 
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barnets lärande (Dahlberg & Åsén 2011, ss. 252, 254). Dock påpekar någon förskollärare att 
genom att göra om i miljön, går det att få ett friare skapande. 

Även tiden är något som förskollärarna tar upp vid flera tillfällen under intervjuerna. Dels 
tiden med barngruppen och deras aktiviteter, men även tiden för att hinna planera och 
förberedda sig. De anser att de inte har tid till att läsa in någon ny kunskap för att gå djupare 
in i de olika ämnena. För att få ett bra lärande krävs det att förskolläraren finns där för barnet i 
deras lärprocess (Dahlberg & Åsén 2011, ss. 252, 255). Vygotskij (2001, s. 254) menar på att 
det behövs ett samspel i lärandet mellan barn och vuxen. Att ha en bra undervisning ger ett 
bra lärande, och det är betydelsefullt att läraren är ett steg före i barnets lärdom för att barnet 
ska kunna ta till sig ny kunskap.  

En förskollärare anser att ekonomin är ett hinder för att utveckla lärandet i verksamheten. 
Förskolläraren menar på att de alltid måste försvara sina inköp och vilket syfte det kan ha för 
barnets kunskapsintag. I Lims (2005) studie visar det sig att materialet är ett sätt att öka 
barnets estetiska upplevelser. Barnet ska få möjligheten att undersöka olika sorters material 
för att bli mer aktiva och kunna se vad de olika materialen kan erbjuda.  

Metoddiskussion 

Metodvalet blev kvalitativa intervjuer, då förskollärarnas erfarenheter och tankar om estetiska 
lärprocesser i den pedagogiska verksamheten skulle synliggöras. Bryman (2011, s. 371) 
framhäver att det blir en större närhet till forskningens område, när man använder sig utav 
kvalitativ metod. Fyra intervjuer vardera gjordes, på två olika förskolor. Tanken var att det 
skulle bli mer bekvämt för förskollärarna med bara en som intervjuade. Dock är det en fördel 
att vara två vid en intervju då den ena kan observera kroppsspråket hos deltagaren. Hade tiden 
funnits hade observationer utförts för att synliggöra förskollärarnas arbete med estetik. 
Observationerna hade gett en djupare inblick i ämnet, men tyvärr fanns inte den möjligheten.  

Innan start av intervjuerna sändes frågorna till några kurskamrater för att se om kvaliteten 
höll. Det för att det inte skulle finnas några svårigheter med att tolka frågorna. Att göra en 
pilotstudie kändes som en stor fördel för undersökningen. Lokken och Sobstad (1995, s. 94) 
redogör för att kvalitativ intervju ger en större kännedom om informantens tankar, lärdomar 
och framtida funderingar. Frågorna som ställdes var öppna så att förskollärarna kunde svara 
utifrån sig själva och inte skulle behöva begränsa sig i sina svar. På detta sätt blev det en 
inblick i förskollärarnas tankar och erfarenheter. Fråga nummer tre (se bilaga 1) skulle göras 
om nu i efterhand då den innehåller två frågor i en och kan då vara svår att få ett fullständigt 
svar på. Dock är följdfrågan relaterad till hur de använder estetiska lärprocesser i 
verksamheten.  

Att sammanställa alla intervjuer och genomföra kodning var en betungande del i arbetet. Det 
krävdes noggrannhet och tid. Bryman (2013, s. 525) belyser att det material som har plockats 
fram ska granskas kritiskt, då det är endast relevant fakta som ska finnas med i resultatet. 
Flertalet dagar gick åt att transkribera och koda det insamlade materialet. Det kändes att mer 
kunskap hade behövts angående kodning och hur man sammanställer intervjuer, för att få det 
bästa ur materialet. Ljudinspelningarna behölls under hela processen, för att alltid kunna gå 
tillbaka till original data. Inspelningarna förvarades oåtkomligt för obehöriga. Efter arbetets 
slut raderades samtliga intervjuer.  
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Didaktiska konsekvenser 

Undersökningen visar att det finns ett intresse hos förskollärarna för estetiska lärprocesser och 
dess betydelse för barnet i förskolan. Bakgrunden pekar på vikten av de estetiska 
lärprocesserna ur flera synsätt. Estetiska lärprocesser kan vara ett verktyg, men även ett ämne 
i sig. Det är också ett sätt att lära känna sig själv, se andra och förstå sin omvärld. Genom att 
ha mindre barngrupper och mer förskollärare, lär det bli lättare att stötta alla barns 
utvecklingsprocess och få barnets behov tillgodosedda. 

I Lpfö 98 (rev. 2010, ss. 7-11) redogörs för att förskolan ska erbjuda barnet estetiska 
processer. Dels för att barnet ska få uttrycka sig på olika sätt, för att barnet ska kunna 
utvecklas och för att barnet ska kunna ta in kunskaper. Förskolan ska erbjuda estetik, så att 
barnet också kan utveckla sina tankar, erfarenheter och upplevelser. Genom att locka fram 
kreativiteten och lusten att lära, ges barn möjlighet att fånga nya kunskaper och färdigheter. 
Det är av vikt att förskollärare går igenom strävandemålen i Läroplanen för förskolan med 
jämna mellanrum. Det för att kunna förverkliga dem i praktiken och för att vissa delar inte ska 
glömmas bort. 

Även Barnkonventionen poängterar att barn ska ges tillfälle att delta i det kulturella livet i 
samhället. Enligt Bendroth Karlsson (2014, s. 51) handlar konst om att ge barn demokrati, 
kunskap, gemenskap och egen utveckling. Genom kunskap lär förskollärarna våga möta mer 
konst. Att ge kompetensutveckling och utbildning inom estetik till förskolans arbetslag, skulle 
kunna lyfta förskollärarnas kompetens och på så sätt få verksamheten att lättare nå målen i 
Lpfö 98 (rev. 2010).  

Det är viktigt att förskollärarna inte har ett för stort antal barn i de estetiska aktiviteterna. Det 
för att de ska kunna följa varje barn och se till varje individ och deras behov. Det kan vara 
svårt för förskollärarna att hinna med varje barn och stötta dem i deras lärandeprocess, både 
tidsmässigt och i antal barn. Tiden är kanske inte något som förskollärarna kan påverka till så 
stor del, men det underlättar att ha fler förskollärare i verksamheten eller mindre barngrupper.  

Om förskollärarna får fortbildning inom estetiska lärprocesser, borde även osäkerheten 
minska. Det anser både förskollärarna själva och vi som förskollärarstudenter, då vi ser deras 
uttalande och läser i litteraturen hur det kan påverka med kunskap.  

När det skapas nya förskolor eller när förskolor omorganiseras, bör miljö och barnantal vara 
en stark faktor att ta hänsyn till. Idag kan en ateljé vara både skapanderum, matsal och 
vilorum i vissa förskolor, då utrymme saknas. Därför bör förskolor byggas med genomtänkt 
planlösning som fyller alla behov. Förskollärarna har även en stor roll att utforma 
lärandemiljön utifrån barnets behov och intressen. Miljön påverkar barnets lust att utforska, 
det är till stor vikt att rummet är utmanande och stimulerande i barns ögon (Dahlberg & Åsén 
2011, ss. 252, 254). 
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Vidare forskning 

Under arbetets gång har det skett en djupdykning i relevant litteratur, forskning och teorier. 
Det framkommer många olika delar som tar upp vad som händer med människan i samband 
med estetiska lärprocesser. Det som hittats är av positiv grad och det är svårare att få fram 
något negativt med estetiska lärprocesser.  

Det skulle vara intressant i vidare forskning att specificera sig på de olika områdena inom 
estetiska lärprocesser i förhållande till Lpfö 98 (rev. 2010). Att exempelvis se hur det går att 
använda musik och drama för att uppnå vissa delar av strävandemålen i Lpfö 98 (rev. 2010). 
Det finns en önskan från pedagogerna att kunna få mer kunskaper inom estetiska lärprocesser. 
Det skulle också kunna vara av intresse att få följa pedagoger före och efter en 
vidareutveckling i estetiska lärprocesser. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. Vad är det första du tänker på när du hör ordet, estetiska lärprocesser? 
 

2. Vad betyder estetiska lärprocesser för dig? 
  

3. Hur arbetar du med estetiska lärprocesser i verksamheten angående bild, musik och 
drama och vilket syfte finns där? Ge konkreta exempel. 

  

4. Vilka fördelar ser du med att arbeta med estetiska lärprocesser? 
  

5. Vilka svårigheter/hinder upplever du att det finns med att arbeta med estetiska 
lärprocesser? 

  

6. Hur skulle du vilja arbeta med estetiska lärprocesser, oberoende av påverkande 
faktorer? (Miljö, ekonomi, barngrupp, tid, kunskap) 

  

7. Får du någon fortbildning från din arbetsgivare inom ämnet estetik och i så fall hur? 
  

8. Finns det något du skulle vilja utveckla dig i när det gäller estetiska lärprocesser, 
varför anser du att detta är viktigt? 
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Bilaga 2 

 

Missivbrev 

  
Hej 

Vi är två studenter, Elin och Annika, som läser till förskollärare vid Borås Högskola via 
Campus Varberg. Nu har vi kommit till termin sju där vi ska göra vårt examensarbete. Syftet 
med vår undersökning är att beskriva några pedagogers tankar och erfarenheter av att arbeta 
med estetiska lärprocesser i förskolan. 

För att kunna genomföra vår undersökning skulle vi vilja intervjua er förskollärare om era 
åsikter kring estetiska lärprocesser. Vi önskar även att spela in intervjuerna för att inte missa 
viktig information. Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara 
konfidentiella, vilket innebär att fiktiva namn på pedagoger och förskola används så att allas 
identiteter skyddas. Den insamlade datan kommer enbart att användas för undersökningens 
syfte. Vi utgår ifrån de forskningsetiska principerna (www.vr.se), det innebär bland annat att 
ni som respondenter kan avsluta ert deltagande när ni vill. Allt deltagande är frivilligt. 

Vårt examensarbete kommer efter godkännande att bli en offentlig handling. Ni är välkomna 
att höra av er med frågor eller funderingar kring deltagandet. 
  

Med vänliga hälsningar 
Annika Larsson & Elin Sjöstedt 
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