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Abstract 

Summary 

The purpose of this thesis has been to examine and get a deeper understanding of how preschool 

- teachers consciously think, plan and work with aesthetic learning processes in preschool. The 

method used is qualitative interview with eight preschool-teachers. The result of the survey 

shows that aesthetic learning processes are used in the daily work and are a big part of the 

education. The preschool-teachers were unanimous that they have experienced aesthetic 

learning processes as positive and that it gives the children varied possibilities to understand 

and express themselves based on their conditions. In the conclusion you can read that the 

preschool-teachers use aesthetic learning processes to give the children a varied way to 

experience, explore and express themselves with their different senses. And that the preschool-

teachers consider aesthetic learning processes as an important part of children’s development 

and learning. 

 

Keywords: aesthetic learning processes, preschool, preschool-teacher, versatile learning, 

creativity 
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Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet har varit att undersöka och få en djupare förståelse för hur 

förskollärare medvetet tänker, planerar och arbetar med estetiska lärprocesser i förskolan. 

Metoden som har används är kvalitativa intervjuer med åtta stycken förskollärare. Resultatet i 

undersökningen visar att estetiska lärprocesser används i det dagliga arbetet och är en stor del i 

utbildningen. Förskollärarna var eniga om att estetiska lärprocesser upplevs som positiva och 

ger barnen varierande möjligheter att få förståelse och uttrycka sig utifrån sina egna 

förutsättningar. I slutsatsen kan utläsas att förskollärarna använder estetiska lärprocesser för att 

ge barn varierande sätt att få uppleva, utforska och uttrycka sig med sina olika sinnen samt att 

förskollärarna anser att estetiska lärprocesser är en viktig del i barns utveckling och lärande. 

 

Nyckelord: estetiska lärprocesser, förskola, förskollärare, mångsidigt lärande, skapande 
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Förord 

Detta arbete har vi skrivit tillsammans. De delar av arbetet som utfördes individuellt var 

genomförandet av intervjuerna och transkriberingen av råmaterialet. Litteraturen har vi sökt 

både individuellt och gemensamt för att sedan bearbeta den tillsammans. Ansvaret har 

varit jämnt fördelat, båda har varit lika engagerade och aktiva i arbetets utveckling. 

 

Tack 

Ett stort tack till förskollärarna som ställde upp på intervjuerna och delade med sig av sina 

erfarenheter och tankar kring estetiska lärprocesser.  Ni har varit en viktig del i vår studie och 

en inspiration för oss i vår kommande profession.  

Ett hjärtligt tack till våra familjer och vänner för allt stöd och uppmuntran vi fått under arbetets 

gång. Utan er hade studien inte blivit klar! Ett speciellt tack till Anna, Johanna och Malin som 

hjälp oss med korrekturläsning av vårt arbete. 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Monica som hjälpt oss att utveckla vårt arbete och 

stötta oss genom hela arbetets gång. 
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1 INLEDNING 

Studien syftar till att ge en inblick i hur förskollärare medvetet tänker, planerar och arbetar med 

estetiska lärprocesser samt vilket syfte förskollärare upplever att estetiska lärprocesser har i 

utbildningen. Estetiska lärprocesser i förskolan innebär att barn får uttrycka tankar, upplevelser 

och känslor utifrån sina egna förutsättningar. I förskolans läroplan står det att “Utbildningen 

ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska 

uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” (Skolverket, 2018, s. 9). 

Estetiska lärprocesser används dagligen i förskolans utbildning, det är genom dem som barn 

bearbetar upplevelser och känslor vilket främjar utvecklingen av fantasin och det kreativa 

tänkandet. Skolverket (2018) skriver att lärandet som sker i förskolan ska vara lustfyllt. Något 

som ofta kopplas samman med lustfyllt lärande är estetiska lärprocesser i förskolan. Genom att 

barn får skapa och gestalta använder de sin fantasi och kreativitet, vilket kan bidra till ett 

lustfyllt lärande. 

Under förskollärarutbildningen väcktes ett intresse kring estetiska lärprocesser och hur de 

påverkar barns lärande. Intresset grundar sig i en tidigare osäkerhet om de estetiska ämnena 

som upplevts som diffusa. Kunskap och lärdomar vi fått genom utbildningens gång har väckt 

nyfikenhet och givit inspiration till vårt examensarbete. Genom förskollärarutbildningen har vi 

fått en förståelse för de estetiska lärprocessernas betydelse för barns lärande. Vi har även 

iakttagit hur estetiskt lärande tillämpas i förskolans utbildning under vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Vi ville få en fördjupad förståelse för hur förskollärare tänker kring estetiska 

lärprocesser, hur de arbetar och planerar dessa. Vår erfarenhet är att det engagemang pedagoger 

väljer att lägga på estetiska lärprocesser kan se olika ut beroende på hur mycket tid som 

pedagogen väljer att lägga inom området. Forskning påvisar skillnader i förskolans kvalité 

gällande pedagogers sätt att kommunicera och delta i barns olika aktiviteter inom estetik. Hur 

de utmanar och guidar barnen genom aktiviteter blir skillnader för barns lärande (Pramling 

Samuelsson, Sheridan & Hansen, 2013). 

För att undersöka syftet i studien som är att få insikt i förskollärares tankar om hur de medvetet 

tänker, planerar och arbetar med estetiska lärprocesser, blev valet naturligt att intervjua 

förskollärare som arbetar i förskolans utbildning. Med studien vill vi belysa och få en djupare 

förståelse om estetiska läroprocesser i förskolan. Vi hoppas att vårt examensarbete ger 

inspiration och nya tankar kring barns lärande i de estetiska ämnena för pedagoger i förskolan. 
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1.1 BAKGRUND 

Estetiska lärprocesser är en viktig del i förskolans verksamhet. I vårt examensarbete har vi 

intresserat oss för de estetiska lärprocesserna, hur de främjar barns lärande och vilket syfte 

förskollärare arbetar utifrån. Litteratur och forskning påvisar att estetiska lärprocesser där barn 

får uppleva och känna genom sin kropp, har inverkan på barns lärande. Thavenius (2004) menar 

att estetiken möjliggör att barn genom känslor och upplevelser kan inhämta kunskap i 

undervisningen och det blir ett komplement till skolboksvetande. 

Enligt Bendroth Karlsson kan idag primärt två traditioner urskiljas Fröbeltraditionen och den 

emancipatoriska traditionen. Friedrich Fröbels teorier var ledande i Sverige under barnträdgårds 

verksamheten. Då skulle barnen rita och säga efter läraren för att få insikt i vad de gjorde. 

Därmed skapades inga möjligheter för barnen att sätta en egen prägel på bilderna. Den 

emancipatoriska traditionen beskrivs som en frigörande pedagogik där ordet emancipation ses 

som ett sätt av frigörelse (Bendroth Karlsson, 1998). Larsson (2011) beskriver Ellen Key (1849-

1926) hon var pedagog, författare och kvinnosaksideolog. Ellen Key menar enligt Larsson 

(2011) att dåvarande skolan medförde att barnen endast åstadkom samma saker. Hon tala istället 

för att det skulle ske en undervisning där utgångspunkten är individen, dess personlighet och 

förmåga. Hon menade att det var betydande att barnet inte skulle bli avbrutna i sitt arbete av 

massvis med lärarledda lektioner. Hon menade vidare att det också var viktigt med att se barnets 

egna behov och egna upptäckter vilket skulle ske i barnets egna takt. I och med det var hon 

långt före sin tid och mer likt vårt pedagogiska synsätt idag. Estetik och estetiska lärprocesser 

har historiskt sett alltid ingått i förskolans utbildning. Holmberg skriver om musikens betydelse 

för förskolan över tid. Den har mer eller mindre alltid varit en del i förskolan. Den förändringen 

hon uppmärksammat är att den har gått från att användas som redskap för fostran, rörelse och 

glädje till att vara allmänbildande för  att bli ett ämne som upplevs där barns initiativ och 

kreativitet av musik ska var det centrala. Idag landar musik i att fokus läggs på lärandet. Det 

blir då en kombination av estetik och lärande, där mycket av lärandet sker genom musiken 

istället för om musiken (Holmberg,2012). 

Estetiska lärprocesser får stort utrymme och används i det dagliga arbetet på förskolan. 

Innehållet i de estetiska lärprocesserna kan variera mer eller mindre. Variationen och utrymmet 

i dessa processers innehåll är beroende av vad barnen själva väljer eller hur och med vilka 

ämnen pedagoger väljer att arbeta. Om pedagogen känner sig trygg i sin roll inom de olika 

estetiska ämnena medför det att variationen av innehållet i de estetiska lärprocesserna ökar. I 

linje med det Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) som beskriver att 

om läraren känner sig obekväm i ett estetiskt ämne lämnar man över till en kollega istället. De 

beskriver att pedagoger känner krav att de måste använda de estetiska ämnena på “rätt sätt”, 

vilket blir motsägelsefullt då vi i förskolan lär barnen att det finns inga fel sätt, bara olika.  
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1.2 BEGREPPSFÖRKLARING 

Det estetiska begreppet är brett och det kan förstås och användas på olika sätt. I vår 

förskollärarutbildning har utgångspunkten inom estetik varit bild, drama, dans och musik. 

Genom den kunskapen och tidigare erfarenheter av hur personalen i förskolan arbetar med 

estetik, talar vi i studien om estetiska lärprocesser utifrån dessa ämnen. Planering av de estetiska 

ämnena upplever vi skiljer sig åt beroende på vilket ämne det gäller. I de olika estetiska ämnena 

används de didaktiska frågorna vad, hur och varför mer medvetet än i andra. Ett exempel på 

hur det estetiska begreppet används i förskolan är enligt Pramling Samuelsson, Asplund 

Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2011) att pedagoger använder ordet skapa istället 

för estetik. När begreppet används i professionen kan innebörden variera beroende på 

pedagogens tolkning och erfarenheter. I likhet med vad Burman (2015) beskriver som att estetik 

är ett mångsidigt och öppet begrepp. Vilket också blir tydligt i vad Hansson Stenhammar (2015) 

poängterar i sin doktorsavhandling att estetik är ett omdiskuterat begrepp som är mångsidigt 

och svårt att definiera. Till frågan vad estetiska lärprocesser är finns inget enkelt och korrekt 

svar. Burman (2015) menar att estetiska lärprocesser som begrepp har ingen enkel definition. 

 

1.3 SYFTE 

 

Vi vill undersöka och få en djupare förståelse för hur förskollärare medvetet tänker, planerar 

och arbetar med estetiska lärprocesser i förskolan. 

 

 

 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

• Hur beskriver förskollärare att estetiska lärprocesser kan används för att främja barns 

lärande? 

• I vilket syfte använder sig förskollärarna av de olika estetiska lärprocesserna i 

utbildningen? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

2.1 ESTETIKBEGREPP OCH ESTETISKA LÄRPROCESSER 

 

Estetiska lärprocesser beskriver Gottberg (2009) som ett begrepp med tre delar, estetik, lärande 

och process. Hon skriver om hur personal inom skolväsendet har olika tolkningar om estetiska 

lärprocesser. Författaren menar att oavsett vilken tolkning som personalen gör finns en 

gemensam grund där känslan, passionen och processen är det viktigaste. Detta går i linje med 

Wiklund (2009) som beskriver att när lärare arbetar med estetiska lärprocesser blir det ett sätt 

för barn att koppla ihop de olika delarna, estetik, känslor, upplevelser, kunskap 

och erfarenheter. Hon menar vidare att när delar kopplas samman till en helhet skapas en 

estetisk lärprocess som främjar barns kunskapsutvecklingen. Från grunden betyder ordet estetik 

kunskapen man får genom sina sinnen och läran om konst och det sköna, detta beskriver både 

Paulsen (1996) och Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt 

(2011). Paulsen beskriver innebörden som att vi kopplar ihop ordet estetik med konst, anses 

relativt nytt endast ett par hundra år gammalt. Ursprungligen kommer ordet estetik från 

grekiskan och menas med kunskapen man erfar genom sina sinnen. När människor använder 

sina sinnen - höra, känna, se, lukta och smaka, får det avgörande betydelse för lärandet eftersom 

det är genom sinnena som barn lär (Paulsen, 1996). På liknande sätt beskriver Grahn (2005) i 

sin avhandling att lära med alla sina sinnen är vad estetik handlar om. 

Gottberg skriver om estetiska lärprocesser, ett arbetssätt som skulle kunna kallas kreativa 

processer. Hon menar att när man är kreativ i en process kan ett lärande ske. Slutmålet i en 

estetisk lärprocess är inte det betydelsefulla utan resan som sker under tiden. De olika 

processerna som sker på resans gång blir viktigare än slutmålet. Det är i själva processen som 

kunskap kan uppstå (Gottberg, 2009).  

Estetiska lärprocesser kan betraktas utifrån två olika aspekter. En aspekt är att lära sig om det 

estetiska ämnet och en annan aspekt är att använda sig av estetiska lärprocesser för att lära sig 

andra ämnen. Lars Lindström skriver i en bilaga till Handbok för planering av kulturprojekt i 

skolan som är utgiven (2010) av Kultur i Väst inom Västra Götaland, om fyra olika förhållanden 

mellan estetiska lärprocesser och hur man lär sig. De fyra strategier om lärandet han beskriver 

är att lära sig: 

 om - som menas att lära sig baskunskaper i olika estetiska ämnen, 

 i - som menas med hjälp av den kunskap man besitter skapas förutsättningar att utveckla något 

som ännu är ofärdigt, 

med - innebär att de estetiska lärprocesserna kan användas för att inhämta annan kunskap och 

få en djupare förståelse, 

genom - innebär att inte ha någon förkunskap men genom stort engagemang, tålamod och vilja 

att lära sig något för att få en djupare kunskap. 
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Genom att se estetiken och dess lärprocess ur varierande infallsvinklar skapas olika 

förutsättningar beroende på vilken form pedagogen väljer att arbeta utifrån. Samtidigt kan 

pedagogen välja att använda flera eller olika sätt beroende av vilket lärande som ska ske 

vid tillfället. Ett annat synsätt för att få förståelse för estetik och lärprocesser är att förstå estetik 

utifrån hur Saar beskriver estetik på två olika sätt, han skriver om den starka estetiken och den 

svaga estetiken. Med den starka estetiken menar han att själva ämnet används i sig själv och 

man kan då utnyttja den fulla potentialen för att lära sig något nytt. Den starka estetiken kan 

skapa möjlighet att förändra det lärande barnet men det kräver ett engagemang och är en 

utmaning. Med den svaga estetiken menar han att den används som ett redskap för att kunna 

ändra innehållet i den redan befintliga kunskapen. Han ger ett exempel på hur svag estetik kan 

användas för att ett ämne inte längre ska vara trist och tråkigt. Matematik rytmiseras eller fakta 

inhämtas genom att använda ramsor. Kunskapsinnehållet i exemplen är inte förändrat men 

utifrån rytmik och ramsor kan kunskap inhämtas och upplevas på olika sätt som kan vara mer 

spännande. Den svaga och starka estetiken som arbetssätt skall inte ställas emot varandra utan 

ses som varandras komplement (Saar, 2005).  

 

2.2 ESTETISKA ÄMNEN SOM ANVÄNDS I ESTETISKA LÄRPROCESSER, FÖR ATT 

FRÄMJA BARNS LÄRANDE 

 

De vanligaste utgångspunkterna förskollärarna beskrev i intervjuerna var bild, drama, musik 

och dans i de estetiska lärprocesserna. För att du som läsare ska få en tydligare bild om de 

ämnen respondenterna tar utgångspunkt i när de talar om estetiska lärprocesser, kommer de fyra 

olika ämnena att beskrivas nedan. Utifrån varje ämne kommer vi använda oss av litteratur och 

vetenskapliga artiklar allt efter vad som är relevant i förhållande till ämnet. 

 

 

2.3 BILD 

Änggård (2006) beskriver i sin bok att bildskapandet både det som är planerat och spontant är 

betydelsefullt i förskolans utbildning. Hon påtalar att det är utvecklande för barn att få skapa 

bilder. Änggård (2005) menar att bildskapande för vuxna betyder att det är något som är 

individuellt medan att barn ser det som kollektivt. Hon menar att barnen gärna ser på varandras 

bilder, vill härma varandra och skapa ihop med andra barn. Vygotskij menar enligt Säljö (2000) 

att genom dialoger blir människor involverade i kunskaper. Han menar vidare att genom 

interaktion och genom att kommunicera med andra lär sig barnet att lyssna och ta till sig andras 

erfarenheter, kunskaper och göra den till sin egen för att förstå omvärlden. Änggård menar att 

bildskapande används som ett verktyg för att lära sig andra ämnen. Det behöver inte betyda 

något negativt i sig. Istället handlar det om ifall det alltid används som ett dragplåster till andra 

ämnen samt inte värderas lika högt som andra ämnen. Kanske påverkar det statusen och 

användningen av bild i förskolan på ett negativt sätt. Det kan också höra ihop med hur bekväm 

man som pedagog känner sig med bildskapande (Änggård, 2006). Bendroth Karlsson (1998) 
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menar att de pedagoger som känner en osäkerhet i sin roll som pedagog i estetik har benägenhet 

att antingen lämna barnen åt sig själva eller styra alldeles för hårt. 

Bendroth Karlsson menar att vad man som pedagog bedömer som konst beror på pedagogens 

synsätt på barn och barns lärande. Hon menar att man inte skall lära barnen specifika kunskaper 

inom konst utan att pedagogerna har ett synsätt som innebär att barnen är aktörerna. När 

pedagoger använder bild i förskolan får inte möjligheten att få uppleva konsten glömmas bort. 

Det kan innebära att besöka en konsthall, en skulptur eller vara en träbana på förskolegården.  

Hon beskriver att alla barn i förskolan ska få möjlighet att få möta och bli en del utav konsten 

oavsett socioekonomisk bakgrund. Det är en skyldighet lärare har att alla ges möjlighet att bli 

en del av samhällslivet (Bendroth Karlsson, 2014). I Änggårds doktorsavhandling framkommer 

att pedagogerna endast uppmärksammar de bilder de själva anser är förståeliga, intressanta och 

klara. Samt att de bilder som görs utan introduktion av pedagoger inte uppmärksammas varken 

av pedagogerna och vårdnadshavarna. Genom att uppmärksamma och prata om de bilder 

barnen även gjort själva kan möjligtvis bidra med betydande kunskap att bygga vidare på för 

pedagogerna (Änggård, 2005). Bendroth Karlsson (1998) beskriver att meningsfullhet kan 

skapas genom att pedagoger har bildsamtal med barn.  

Änggård menar att när barnen gör olika bildaktiviteter blir det mest betydelsefulla att det skall 

målas fint och åstadkomma något fullständigt. Hon menar vidare att barnen målar i autentiska 

färger till verkligheten att exempelvis en sten skall målas grå. Samt att barnen använder 

målarböcker som ett hjälpmedel för att måla “finare” än de kan göra på egen hand. Men det då 

inte värderas lika högt hos pedagogerna (Änggård, 2006). Det är en problematik som finns idag 

att många barn väntar sig att pedagogen skall bekräfta deras teckning med att den är fin. Skulle 

pedagogen mot förmodan inte uttrycka det utan istället nämna exempelvis de olika mönster som 

finns i teckningen eller att barnen själva får beskriva vad teckningen föreställer. Resulterar det 

i att barnet inte känner sig tillräckligt bekräftade utav pedagogers bemötande av deras teckning 

då barnet förväntar sig att få höra att deras teckning är fin. Bendroth Karlsson (1998) skriver att 

barn skall tillåtas skapa efter sina egna villkor. Skoglund menar att det som skapas ofta sker 

utifrån känslor, genom bild eller form kan det lätt bli ord som uttrycks istället för det verbala 

språket. Det som skapas behöver inte betyda något specifikt. När barn målar och väljer svart 

färg behöver det inte betyda att barnet känner sorg. Det kan finnas olika anledningar exempelvis 

att barn tycker om svart färg, pappa har alltid svarta tröjor, svart färg fanns närmast till hands 

eller att svart färg förknippar barn med glädje. Barnets målning kan ha många olika betydelser 

eller har det en betydelse som de vill bevara för sig själv (Skoglund, 1998). “Tolkningar säger 

ofta mer om tolkaren än om den som blir tolkad!” (Skoglund,1998, s. 16). 

 

2.4 DRAMA 

Mjaaland Heggstad menar att ur teaterns historia finner vi leken, teaterns grund är den lekande 

människan. Vidare beskriver hon den dramatiska leken, det är ett samlingsnamn för alla 

låtsaslekar exempelvis fantasilek, rollek och fiktionslek. Författaren beskriver hur barn går i 

och ur roll i en fiktiv värld. Genom dessa lekar kan barn lära sig sociala handlingsmönster, få 

en insikt i sin egen och andras agerande och få förståelse för hur solidaritet och vänskap 
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fungerar (Mjaaland Heggstad, 2014). Andersson skriver om drama på liknande sätt, drama ger 

barn en möjlighet att samspela och se saker ur varandras perspektiv. Genom fantasi och fiktiva 

världar kan barn skapa sig erfarenheter och insikt i vad som kan uppstå i det verkliga livet. Barn 

förbättrar sin kunskap och utvecklas genom att bearbeta tankar och känslor genom drama. Det 

främjar barns emotionella utveckling på ett positivt sätt. De inspirerar barns lek och främjar 

barns förmåga att dramatisera och skapa (Andersson, 2014). I förskolans utbildning är det 

främst pedagogiskt drama och dramaverksamhet som används menar Fredin och Hägglund 

(2011). Barn lär på många olika sätt, ett av dom är genom upplevelser. Lindquist (1996) menar 

att i leken finns grunderna för barns skapande. Hon beskriver att dramatisering sker i leken där 

barn tolkar och omformar sina händelser och erfarenheter. I linje med Lindqvist (1996) menar 

även Fredin och Hägglund (2011) att rolleken är viktig för barn, det är i den som barn kan 

utvecklas genom att bearbetar känslor och upplevelser. 

 

Weissenrieder (2008) beskriver drama som en strategi för att förmå att uppleva en helhet. Hon 

menar att det är kunskap man skapar aktivt själv genom deltagande i en lärprocess. Författaren 

talar om att kunskap hänger ihop med känslor och ska upplevas med hela kroppen. När 

förskolan använder sig av drama i någon form ger det barnen verktyg att uttrycka sig på flera 

olika sätt. Fredin och Hägglund beskriver att Keith Johnstone menar att strikt pedagogik har 

bromsat människor från att utveckla sin kreativa fantasi. Det blir då svårt att vara spontan i 

drama eller andra skapande processer. Vi blir oroliga att uppfattas som konstiga av vår 

omgivning. Följderna för dessa känslor blir förödande för kreativiteten. Han menar att det är av 

stor vikt att känna sig trygg i en grupp. När du känner dig säker och vågar, medför att du 

slappnar av och har möjlighet att utveckla din förmåga. På förskolan ska det finns en trygg 

atmosfär. Det är pedagogernas ansvar att det uppstår så att barn får möjlighet att i trygghet 

utvecklas och aldrig känna att de misslyckas (Fredin och Hägglund, 2011). 

 

2.5 MUSIK 

 

Gottberg skriver att musik är viktig för människor. Musik hjälper till att uttrycka känslor när 

ord saknas. Barn möter musik överallt. Den lockar till fantasi, den skapar och möjliggör 

att uttrycka olika sorters känslor (Gottberg, 2009). Musik beskriver Riddarsporre och Söderman 

(2012) på liknande sätt, i barns liv spelar musiken en stor roll och den är betydande för arbetet 

som sker i förskolan. Barn kommer till förskolan med olika erfarenheter och förutsättningar 

inom ramen för musik. Riddersporre menar att oavsett tidigare erfarenheter är olika former av 

musik betydande för barns utveckling, upplevelser, lek och interaktion. Barn har upplevt musik 

ända sedan fosterstadiet. Musik är inget nytt för dem (Riddersporre, 2012). Ljud och 

spontansång är något som pågår hela dagen på förskolan. Fångar pedagogerna upp dessa medför 

det ett naturligt förhållningssätt till barns egna musikskapande. Eriksson (2013) beskriver barns 

spontansång som ett sätt att uttrycka sig och känna glädje över att sjunga. Hon anser vidare att 

den har stor betydelse för barns utveckling då den ofta är närvarande i leken och används som 

ett socialt och kontaktsökande verktyg. Söderman skriver om vikten av att pedagoger i 

förskolan får inspireras av musiken oavsett tidigare musikaliska erfarenheter. Han menar att det 

inte behöver vara en musiklärare för att det ska bli ett lustfyllt lärande för barnen. Däremot 

behövs det kunskap inom musik (Söderman, 2012). Frister Lind skriver om musikens tre viktiga 
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byggstenar som är takt, puls och rytm. Takt är inledningen av pulsen. Pulsen kan beskrivas som 

hjärtslagen i musiken. Rytm är kortare ljud i en längre serie. Barns musikaliska förmåga kan 

utvecklas genom de tre byggstenarna. Det kan ske genom att sjunga, spela instrument, klappa, 

att röra sig till en viss sång (Frister Lind, 1999). Holmberg skriver att musikstunder i förskolan 

ofta är reproducerade sånger. Sångerna som barnen erbjuds att sjunga på olika förskolor har ett 

snarlikt innehåll trots att barngrupper kan skilja sig avsevärt åt. Hon förespråkar att utmana 

sångsamlingarnas innehåll genom att improvisera mer, låta barnen leka med rösten, använda 

olika tonlägen och att använda instrument för att själva skapa och undersöka. Vi låter då barnen 

bli inspirerade att våga prova nya saker och det kan generera i glädje och det blir då ett lustfyllt 

lärande (Holmberg, 1999). Eriksson (2013) beskriver musik och sång som viktiga byggstenar 

när barn ska utveckla sin förmåga att kommunicera. Hon beskriver hur människor på ett 

naturligt sätt kan mötas i och genom musiken. På förskolor möts barn med många olika språk 

där kan man dra nytta av musik, sång och instrument det blir ett sätt att mötas som kan skapa 

gemenskap. 

 

2.6 DANS 

 

Lindqvist (2010) beskriver i sin doktorsavhandling att barn förstår dans som en personlig 

upplevelse, en aktivitet som är lustfyllt och där gemenskap är betydelsefull. Hon menar vidare 

att lärandet, att skapa mening och utmaning kan sammankopplas med lustfyllt. Författaren 

påtalar att dans kan fungera på olika sätt, den kan inspirera till fysisk aktivitet och den kan 

användas för att lära sig andra saker eller för att uttrycka sig estetiskt. Bjertoft (2004) beskriver 

dans som ett naturligt rörelsemönster för människan som är lätt att nå för alla. Hon menar att 

genom dans kan en alldeles särskild kommunikation uppstå utan det verbala språket behövs. 

Asplund Carlsson m.fl. (2011) skriver om Gunilla Digerfeldts avhandling, den påvisar att 

dansundervisning har en positiv inverkan på barns motoriska utveckling, kroppsmedvetenhet, 

medvetenhet om rytm och förståelse om kroppens former och funktioner. Frister Lind (1999) 

skriver att när barn använder sig av sina sinnen skapas olika upplevelser som leder till kunskaper 

och erfarenheter. För att ge uttryck för alla sina känslor använder sig barnet av kroppen som ett 

verktyg. Samhörigheten mellan rörelse och känsla förenas i ett uttryckssätt som bildar en form 

av dans. Barns rörelsemönster kan skapa varierande former av dans. Lindqvist skriver om två 

olika varianter på barndans som används, den ena är när dansens byggstenar används som består 

av kropp, tid, kraft, rum och relation, och den andra är upplevelse, fantasi och uttrycka. Hon 

menar att de båda varianterna används i de estetiska lärprocesserna i förskolan. Genom dans 

kan barn uttrycka sig, hämta in kunskap och kommunicera. Barn som dansar utvecklar sin 

motorik, balans, koordination och stärker muskulaturen i kroppen. När barn får dansa utvecklar 

de sitt kroppsspråk som berikar deras uttryckssätt utöver eller som komplement till det verbala 

språket. Hon menar att dans kan beskrivas som ytterligare ett språk utöver det verbala. Hon 

menar vidare att barn har möjligheter att utveckla sin förståelse för omvärlden genom dans 

(Lindqvist, 2012). 
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2.7 ESTETIK, ESTETISKA LÄRPROCESSER OCH LÄROPLANEN 

Personalen i förskolan har ett uppdrag där barn ska få utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. Barn ska få tillägna sig kunskap och få uttrycka sig på olika sätt. När barn får 

skapa och uppleva genom bild, musik, dans och drama främjar det att barn får uttrycka sig i 

olika former. I en estetisk lärprocess använder barn sina sinnen och kan på så vis utifrån olika 

infallsvinklar förstå och göra kunskapen till sin egen. I linje med läroplanen “Utbildningen ska 

ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska 

uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” (Skolverket, 2018, s.9). 

Barn ska ges möjlighet att utveckla sina estetiska uttryckssätt. För att i estetiska lärprocesser 

kan barn kommunicera utan att ha ett gemensamt verbalt språk exempelvis genom att sjunga 

eller måla tillsammans. ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla [...] förmåga 

att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i 

olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” (Skolverket, 2018, 

s.14). 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 18 reviderades och trädde i kraft 1 juli 2019. Två olika 

revideringar i läroplanen som studien vill uppmärksamma läsaren på är att ordet verksamhet 

har ersatts av ordet utbildning. Ytterligare en revidering har skett i läroplanen det gäller att barn 

skall få använda digitala verktyg när det uttrycker sig i estetik genom estetiska lärprocesser. 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och 

texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, 

ifrågasätta och samtala om dessa” (Skolverket, 2018, s. 14). De digitala verktygen genom de 

estetiska lärprocesserna kan bli ytterligare en uttrycksform för barn att utvecklas och uttrycka 

sig i. “På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens 

utveckling och lärande ” (Skolverket, 2018, s. 9).  
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3 TEORETISKA ELLER ÄMNESDIDAKTISKA   

UTGÅNGSPUNKTER 

 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv då förskolans utbildning är en social arena där 

hela dagen består av pågående möten. Valet av perspektiv motiveras i studien med att estetiska 

lärprocesser i förskolans utbildning kan förstås som en social aktivitet som sker i samspel 

mellan människor samt mellan individer och ting. Säljö (2000) beskriver att det sociokulturella 

perspektivet handlar om människors lärande genom att använda både kognitiva och fysiska 

medel. Han menar att fokus ligger på samspelet mellan grupp och individ. Vilket även går i 

linje med vår syn på betydelsen av kulturell och social inverkan på lärandet, då artefakter 

används i interaktion med människor skapas lärande och utveckling kan ske i ett socialt 

samspel. Estetiska lärprocesser ses sällan som enskild aktivitet utan som en form av 

gruppaktivitet. Förskolans kultur är präglad av Vygotskij och att barn lär i en social gemenskap. 

Vygotskij menar enligt Säljö (2000) att det är genom samspel, språk och kommunikation som 

människan utvecklas och ett lärande kan ske i interaktion med sin omgivning. I det 

sociokulturella perspektivet är utgångspunkten att utveckling och lärandet sker i en gemenskap 

att människor lär i samspel med andra och det sker i en social miljö och kontext. Förutsättningar 

för lärande och utveckling är beroende av att individen själv deltar i ett socialt sammanhang. 

Miljön och människan som enskilda faktorer blir lika viktiga som sambandet mellan dem i de 

sociokulturella perspektivet. Säljö (2011) beskriver Vygotskijs tankar om hur människor 

utvecklas i interaktion med varandra i sociala sammanhang. 

 

I förskollärarutbildningen har vi fått insikt om att fantasin och kreativitet är av stor betydelse 

särskilt inom estetiska lärprocesser. Vygotskij menar att fantasin som barn använder sig av 

utvecklas när olika sinnen används. Han menar vidare att det blir viktigt att pedagogerna i 

förskolan ser till att barnen får använda sin kreativitet och fantasi. Kreativitet är när människan 

via handlingar producerar något nytt. Vygotskij menar med ordet kreativitet att man skapar 

något nytt. Han menar att det inte finns någon åsiktsskiljaktighet mellan verklighet och fantasi. 

Han kallar den kreativa förmågan för fantasi, genom den kan man tyda känslor och erfarenheter. 

Fantasin skapas alltid med stöd av material från verkligheten. Därmed blir det betydande att 

skaffa sig olika erfarenheter för att ha material till fantasin (Vygotskij, 1995).  

Genom att barnen får möjlighet att uppleva, se och höra kan deras kreativitet utvecklas 

(Vygotskij, 1995). Karlsson Häikiö talar om hur Vygotskij beskrev fantasin och minnets roll 

för lärandet. Han menar att våra synintryck samlar vi som minnesbilder i vår hjärna. Vi delar in 

olika sinnesintryck som vi sparar. De vi kan känna igen och känna tillhörighet med sparas som 

minnesbilder medan det vi inte känner igen sorteras bort (Karlsson Häikiö, 2014). Vygotskij 

menar att grunden för fantasin och dess kreativitet är att individens yttre och inre sinnesintryck 

blandas med erfarenhet. Det är dessutom en förutsättning för individens intellektuella funktion. 

Genom vår minnesbank har fantasin förmåga att skapa nya kombinationer eller variationer av 

våra minnen. Upplevelser vi får blir grunden för att nya kombinationer, lösningar och tankar 

kan födas (Vygotskij, 1995).  Häikiö (2007) beskriver att många olika lärmiljöer och rikligt 

med alternativ för barn att välja på skapar variation som främjar deras utveckling och lärande. 
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Karlsson Häikiö (2014) beskriver Vygotskijs betoning av vilken särskild uppgift fantasin har i 

barns lek. Han menar att fantasin inte bara är drömsk utan har en verklighetsförankrad uppgift 

som används för att bearbeta och skapa förståelse för verkligheten. Vygotskij menar enligt Säljö 

(2011) att utifrån ett sociokulturellt perspektiv utvecklas människors lärande både i gemenskap 

och individuellt. Han beskriver att människor behöver redskap, vilket de skapar kontinuerligt 

och med hjälp av redskapen kan problem lösas. 

Säljö beskriver Vygotskij syn på mediering och redskap som olika verktyg som används 

dagligen. Det kan vara fysiska redskap som Vygotskij benämnde som artefakter. Dessa 

artefakter kan vara exempelvis en pensel som barnet använder för att måla. Han menar att utöver 

de fysiska artefakterna finns det även de psykologiska redskapen. De psykologiska redskapen 

som Vygotskij menar att vi använder oss av är när vi tänker och kommunicerar, exempel på 

dessa är formler och alfabetet. Han menar att människan måste använda sig av redskap för att 

kunna tänka och kommunicera. På samma sätt som barnet använder penseln när hen målar 

använder sig hen av begrepp och språk vid tankar och kommunikation med världen runt 

omkring. Han menar att det viktigaste psykologiska redskapet för människan är språket. 

Erfarenheter och ta del av andra perspektiv förmedlas genom språket. Språket fungerar som ett 

verktyg för att kommunicera mellan människor och inom människor (Säljö, 2011).  

Weissenrieder skriver om ett av Vygotskijs begrepp, den proximala utvecklingszonen eller den 

närmaste utvecklingszonen som den också kallas. Med det begreppet menar han de lärande och 

utvecklingsmöjligheter där barnet befinner sig nu och klarar med hjälp idag, kan barnet utföra 

själv imorgon. Hur samspelet med omvärlden sker blir avgörande. Lärare ska bidra till barns 

lärande genom att de kan skapa utvecklande situationer utifrån vart barnet befinner sig i sin 

utveckling. När barnet försöker lösa problem stödjer de vuxna barnet på olika sätt. Vygotskij 

menar att det sociala samspelet är viktigt. För att närma sig och dra nytta av den proximala 

utvecklingszonen behöver barnet byta sina tankar med den som förstår lite mer, för det är då 

tänkandet utvecklas (Weissenrieder, 2008). Karlsson Häikiö beskriver hur Vygotskij menar att 

vuxna kan utvidga barns förståelse genom nya händelser eller undervisning inom barnets 

utvecklingszon. Barnet utmanas genom att den vuxna känner till vad för erfarenhet och 

förkunskaper som barnet har i det området därefter introduceras nya saker som utmanar barnet. 

Det medför att barnet får en bredd på sitt kunskapsområde (Karlsson Häikiö, 2014).  

 

 Säljö menar enligt Vygotskij att barn lär sig i samspel med andra genom att barnet får 

kunskaper från andras tankar och agerande i en gemenskap. Barnet kan sedan omvandla det 

som förmedlas i gemenskapen till sin egen kunskap och använda den för att förstå hur samhället 

fungerar. Han menar vidare att den nya kunskapen som uppkommit ur gemenskapen kan sedan 

användas när kommunikation och resonemang sker i andra sociala konstellationer. Det ger 

möjligheter till att lära sig något nytt eller utveckla sin befintliga kunskap (Säljö, 2011). 

Vygotskij (1995) talar om barn som skapande och kreativa individer, det finns naturligt inom 

dem och något de använder sig av dagligen. Författaren menar att de synsätt vi intar på barnens 

skapande påverkar hur vi bemöter barnen. Han menar vidare att det är betydelsefullt med 

skapande för barns mognad och utveckling.  
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4. METOD 

I detta kapitel kommer vi att redovisa hur vi har gått tillväga i val av metod. Vi kommer att 

beskriva urvalet av deltagare, genomförandet, bearbetning av data, reliabilitet/ validitet och 

etiska överväganden. 

 

4.1 VAL AV METOD 

 

Metoden som valdes utifrån syftet och frågeställning är för att få insikt i förskollärares tankar 

om estetiska lärprocesser. Metod är enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) hur man 

arbetar för att finna svar på undersökningens frågor. Kvalitativa intervjuer med 

semistrukturerade frågor lämpar sig bäst i undersökningen för att nå förskollärares tankar. 

Christoffesen och Johannessen (2015) menar att kvalitativa intervjuer är användbara när data 

ska samlas in och med semistrukturerade frågor skapas förutsättningar att få detaljerade och 

fylliga svar. Alla intervjufrågorna skapades utifrån att vi vill undersöka och få en djupare 

förståelse för hur förskollärare medvetet tänker, planerar och arbetar med estetiska 

lärprocesser i förskolan som är studiens syfte. De första intervjufrågorna skapades utifrån att 

estetiska lärprocesser definieras som ett brett begrepp. Våra första intervjufrågor utgick från att 

definiera vad begreppet estetiska lärprocesser betyder för förskolläraren. Genom att ha öppna 

frågor ges förskolläraren mer utrymme att tala fritt utifrån deras egna tankar. Detta kan ge 

utförligare svar på frågorna och skapa möjlighet att ställa följdfrågor. Följdfrågorna i sig kan 

ge en djupare förståelse för förskollärares erfarenheter och tankar som framkommer under 

intervjun. Med semistrukturerade frågor skapas förutsättningar att få svar på syftet och 

frågeställningen. 

Intervjuer har genomförts med åtta förskollärare där alla deltagare har fått samma 

frågeställning. Detta går i linje med Christoffesen och Johannessen (2015) som menar att om 

det inte finns någon standardisering blir det svårt att systematisera svaren efter intervjun. Vidare 

menar de att vid analysering, särskilt av flera intervjuer, finns då möjlighet att spara tid i 

analysarbetet då man använder sig utav samma frågeställning.  

Intervjuerna genomfördes på de förskolor där informanterna arbetar. Där fanns det tillgång till 

att boka upp ett litet konferensrum som ligger nära förskolans utbildning men ändå avskilt. 

Informanten är då känd med lokalen som ligger i anslutning till arbetsplatsen vilket är 

tidsbesparande och ger trygghet för informanten. Christoffesen och Johannessen (2015) menar 

att detta är av stor betydelse för att informanten ska känna sig avslappnad och trygg. När 

intervjun genomfördes var målsättningen att påverka informanten så lite som möjligt. Frågorna 

beaktades och var så konkreta och lättfattliga som möjligt. Hur informanten bemöts är av 

betydelse. Hur vi uttrycker oss, förhållningssätt, kroppsspråk och vilka kläder som används vid 

intervjutillfället påverkar situationen. Christoffesen och Johannessen (2015) beskriver att 

helhetsintrycket har stor betydelse. Sammanfattningsvis skapades insikt om att allt påverkar en 

intervjusituation vilket vi har tagit hänsyn till. 
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Intervjuerna har genomförts genom uppdelning av fyra intervjuer var. Detta på grund av att det 

fanns en risk att informanten påverkades negativt om båda två skulle sitta med vid 

intervjuerna.  Tiden för examensarbetet var begränsad och därmed blev det tidssparande att dela 

upp intervjuerna. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner i flygplansläge. 

Informationen kommer att lagras med informantens godkännande till dess att arbetet är 

godkänt. Inspelning har varit nödvändig då analysarbetet har genomförts gemensamt. 

Respondentens svar blev lättare att komma ihåg och det blev möjligt att gå tillbaka i materialet, 

vilket har underlättat analysarbetet. 

Endast stödanteckningar togs under intervjuerna för att hålla fokus på själva intervjun. 

Stödanteckningarna hade kunnat få en avgörande roll om inspelningen av någon anledning 

skulle försvinna. Intervjuerna begränsades till max fyra per dag. För att få ut maximalt av 

analysen var det viktigt att transkribering genomfördes samma dag, detta för att få med sig 

kroppsspråk och andra detaljer som kunde vara av betydelse för analysarbetet. 

 

 

4.2 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Begreppet validitet beskriver Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) i vilken grad mäts det tänkta 

i det som ska undersökas. De menar vidare för att uppnå en hög validitet frågar man sig, mäts 

det som är syftet i undersökningen. Att avgöra om man mäter rätt saker kan vara en svårighet 

när man vill åt människors tankar. Genom att gå tillbaka till syfte och frågeställningen 

kontinuerligt under arbetets gång ökar möjligheten att få en hög validitet. Studien omfattar en 

hög validitet då fokus på syfte och frågeställning har genomsyrat hela studiearbete. Vid 

intervjutillfällena bevarades samma fokus på intervjufrågorna. Tappas detta fokus så kan 

samtalet lätt glida in på andra ämnen. Vid transkriberingen av vårt material har arbetet utförts 

ytterst noggrant. Ljudinspelningarna som utfördes i samband med intervjuerna blev 

fördelaktiga då möjlighet fanns att gå tillbaka till råmaterialet. Ur det transkriberade materialet 

plockades relevanta citat ut från respondenternas svar. Validiteten ökar när noggrannhet 

eftersträvas i arbetet med transkriberingen.  

Ordet validitet förknippas ofta med begreppet reliabilitet. Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) 

beskriver reliabilitet som pålitligheten i hur det mäts. Resultatet i undersökningen blir trovärdigt 

eftersom datamaterialet kommer från förskollärarnas egna tankar och uppfattningar. Vi valde 

att ha öppna frågor, det kräver att ständigt vara medveten om att inte leda respondenterna till 

några svar. En kritisk aspekt är att intervjuer med öppna frågor medför en risk för intervjuaren 

som kan ställa följdfrågor som blir ledande. Den som intervjuar på ett omedvetet sätt styr 

respondenten mot ett underliggande förgivettagande och/ eller förhoppning. En annan del som 

höjer studiens reliabilitet är att vår handledare på universitet har läst och godkänt 

intervjufrågorna innan genomförandet av intervjuerna. Rehabilitering kan variera beroende på 

hur många intervjuer med förskollärare man väljer att ha i undersökningen. I denna 

undersökning ingår åtta förskollärare på två olika förskolor vilket gör att reliabiliteten sänks. 

Resultatet som framkommit utgår från endast några förskollärare vilket inte går att generalisera 

till en hel kommun. Hade fler förskolor och förskollärare deltagit hade reliabiliteten blivit 
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högre. Innan intervjuerna startade fick respondenterna information om att de hade möjlighet att 

välja vilka frågor de ville svara på. Alla respondenterna i studien valde att svara på samtliga 

frågor vilket påverkar reliabilitetens värde. Validitet och reliabiliteten i studien anser vi är hög 

utifrån de förutsättningar vi fått. 

 

4.3 URVAL 

Vi har valt att utföra intervjuerna på en mindre ort i mellersta Sverige. De två förskolor som vi 

genomfört intervjuerna på är båda förskolor med ett flertal avdelningar. Geografiskt sett låg 

dessa förskolor på ett passande avstånd som gynnade vår begränsade tid. Studiens undersökning 

vänder sig till förskollärare därav består vårt urval av åtta förskollärare som valdes ut 

slumpmässigt. Deltagarnas ålder och verksamma år inom professionen är varierande. 

Förskollärarna vi intervjuade arbetar i barngrupper med varierande storlek och med barn i olika 

åldrar. I undersökningen var målet att få varierande svar på hur förskollärare använder estetiska 

lärprocesser för att främja barn lärande.  

 

4.4 GENOMFÖRANDET 

Studien startade med att kontakt togs med rektorn på respektive förskola för att få ett 

godkännande för att genomföra intervjuerna. När godkännande fåtts från rektor togs kontakt 

med förskollärarna och en presentation genomfördes av oss personligen. Information gavs om 

vad studien innebar, studiens syfte, hur lång tid intervjun skulle ta och att det var frivilligt att 

delta samt att det fanns möjlighet att avbryta intervjun när som helst. Vid ett senare tillfälle 

återkom vi till de förskollärare som tackat ja till att medverka och lämnade informationsbrevet 

(Se bilaga 1). Det innehöll information om att medverkan är frivillig och att den kan avbrytas 

när som helst utan att uppge anledning.  Intervjutillfället beräknas ta cirka trettio minuter och 

kommer att spelas in. Ingen obehörig kommer att ta del av inspelningen och det inspelade 

materialet raderas efter att examensarbetet är slutfört. Ihop med informationsbrevet lämnades 

samtyckesblanketten (Se bilaga 2) som förskollärarna skulle signera. Veckan då intervjuerna 

genomfördes var förutbestämd enligt vår tidsplan. Däremot fick respondenterna själva 

bestämma dag och tid för att öka förutsättningarna för att de skulle kunna delta. Intervjuerna 

genomfördes i ett förbokat litet konferensrum på respektive förskola. Rummet valdes utifrån att 

det låg avskilt men ändå i anslutning till respondentens arbetsplats. Det gav en trygghet och var 

tidsbesparande. Intervjuerna genomfördes genom en uppdelning på fyra förskollärare var. Detta 

på grund av att det fanns en risk att informanten skulle påverkas negativt om båda två skulle 

sitta med. I likhet med Christoffesen och Johannessen (2015) som beskriver att respondenten 

kan känna sig osäker och inte vågar uttrycka sig fullt, då de känner sig i underläge. 

Förberedelser som skapar en trygghet inför intervjun är att tillsammans prova att intervjua 

varandra under inspelning.  Det får intervjuaren att känna sig väl förberedd på genomförande 

och den tekniken som ska användas på själva intervjutillfället. Innan intervjun påbörjades fick 

respondenten läsa igenom intervjufrågorna och blev informerad om att de fick avbryta när som 

helst utan att uppge anledning. Ytterligare en gång nämndes att alla frågor inte behövde 

besvaras, respondenten kunde gå vidare till nästföljande fråga. Intervjuerna spelades in på 



Förskollärares beskrivning av barns estetiska lärprocesser  
– Att arbeta för ett mångsidigt lärande         Christina Falk & Karolina Åhrman 
__________________________________________________________________________________ 

22 
 

mobiltelefonerna, flygplansläge användes för att informationen skulle sparas i telefonen och 

sedan raderas när arbetet är godkänt. Inspelning var nödvändig då analysarbete sker gemensamt. 

Inspelningen underlättar då man kan gå tillbaka och lyssna på intervjun ordagrant flertal gånger. 

Det hjälper till att minnas respondentens kroppsspråk samt att höra tonläget på det som sägs. 

 

 

4.5 DATABEARBETNING/ANALYSMETOD 

Enligt den planerade tidsplanen avsattes flertal dagar till transkriberingen då noggrannhet var 

viktig för studiens undersökning.Vi har använt oss av tematisk analys i arbetet av de material 

som vi samlat in. Bryman (2011) menar att tematisk analys av kvalitativ data är en vanlig 

strategi som används genom att koda och känna igen teman i sitt material. När materialet 

samlats in har vi letat efter väsentliga ord som framkommer regelbundet i förhållande till 

forskningsfrågorna och skapat teman utifrån de relevanta orden. Till forskningsfråga ett knöt vi 

miljö, process, lärande och barnen. Till andra forskningsfrågan knöt vi de väsentliga orden 

lärande och barnen. Utifrån teman blir det enklare att upptäcka likheter, olikheter och mönster 

vid analys och resultatarbetet. När teman tillämpats sorterades materialet in i dessa teman och 

citat valdes ut för att illustrera vad informanterna sagt samt textens innehåll.  

Efter att intervjuerna var utförda påbörjades transkribering av allt datamaterial. Efter varje 

intervjutillfälle gjordes transkriberingen samma dag. Christoffesen och Johannessen (2015) 

påtalar vikten av att transkriberingen sker samma dag. Detta för att lättare minnas kroppsspråk 

i förhållande till det respondenten sa. Transkriberingen skedde först individuellt av den som 

genomfört intervjun. Det var tidskrävande och inspelningen stoppades flertal gånger för att 

försäkra sig om att få med det som var väsentligt för undersökningen.  Ordagrant vad 

förskolläraren sa transkriberades i ett dokument på datorn vilket blir avgörande när mönster och 

väsentliga ord i förhållande till syfte och frågeställningarna ska upptäckas. Stödanteckningarna 

jämfördes under tiden med vårt transkriberade dokument. Ljudupptagning medför fördelar som 

att i lugn och ro få sitta och lyssna. Möjlighet ges att spola tillbaka så att värdefull information 

inte förloras. Vidare fortsatte transkriberingen genom att tillsammans lyssnade på alla 

intervjuerna. Samtidigt jämfördes dokumentet som den enskilde hade transkriberat. Detta för 

att få med eventuell information som den andra personen hade missat och därigenom blir båda 

två lika delaktiga i alla transkriberingar. Under transkriberingens gång var ibland åsikterna olika 

men i de flesta fall efter långa utvecklande diskussioner kunde vi enas om det mesta. När citaten 

skulle plockas in i de olika analys och resultat var det en utmaning  att enas om var vilka citat 

som skulle plockas ut för att tydliggöra vad respondenten hade sagt. Detta löste vi genom att vi 

valde ut de vi var överens om först därefter valde vi enskilt ut några var. 

 

4.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Innan och genom hela vår studie tar vi hänsyn och förhåller oss till Vetenskapsrådet (2017) 

rekommendationer om etiska överväganden. De fyra huvudbegreppen som är tystnadsplikt, 

sekretess, anonymitet och konfidentialitet. Vi har valt att även utgå ifrån Christoffersen och 

Johannessen (2015) som skriver om fyra huvudkraven i vetenskapsrådets skrift 
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Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhälls- vetenskap forskning från 2002. 

Huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

• Informationskravet vilket innebär att information ges till deltagarna om 

undersökningens syfte. Utifrån den undersökning som skulle genomföras kontaktades i 

första skedet rektorn om undersökningens syfte. Hen fick delge sitt godkännande att 

kontakt togs med förskollärare vilket medförde att arbetet kunde fortskrida. Vidare togs 

personlig kontakt med förskollärarna och de blev informerade om syftet med 

undersökningen och att det var frivilligt att delta samt att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande utan att uppge anledning. I samband med den personliga kontakten 

lämnades informationsbrevet (se bilaga 1) och samtyckesblanketten (se bilaga 2) ut. 

Löfdahl (2014) menar att den mest betydande informationen är att informanterna får 

vetskap om att de kan avbryta när som helst utan att uppge anledning och att deras 

deltagande är frivilligt.  

 

• Samtyckeskravet vilket innebär att deltagaren själv bestämmer över sin rätt att 

medverka. Innan undersökningen togs personlig kontakt med rektorn som fick ge sitt 

samtycke. Återigen fick förskollärarna i samband med undertecknande av 

samtyckesblanketten (se bilaga 2) information om att det var frivilligt att delta och att 

de kunde avbryta när som helst. 

 

• Konfidentialitetskrav vilket innebär att i största möjliga mån ge deltagarna 

konfidentialitet och att materialet i undersökningen förvaras utom räckhåll för 

obehöriga. Deltagarna och förskolorna har anonymiserats genom fingerade namn 

genom hela arbetet i studien. Detta går i linje med Vetenskapsrådet (2017) som menar 

att kodnycklar skall användas för att ge anonymitet. Samtyckesblanketterna har 

förvarats i ett kassaskåp och inspelningarna har utförts med flygplansläge på 

mobiltelefonen för att vara säker på att informationen stannar på telefonen och inte förs 

vidare. Personligt överlämnande av informationsbrevet och samtyckesblanketten valdes 

framför att mejla ut blanketterna på grund av säkerheten då mejl lämnar spår efter sig. I 

informationsbrevet togs hänsyn till tystnadsplikten. Med begreppet tystnadsplikt menar 

Vetenskapsrådet (2017) att information som jag har fått inte får föras vidare till 

obehöriga.  I brevet står tydligt att allt material och det som diskuteras inte förs vidare 

till obehöriga. Materialet kommer endast användas i studiesyfte och kommer att 

förstöras när examensarbetet är slutfört.  

 

• Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlats in om deltagaren endast är tillåtet 

att användas i undersökningen. I enlighet med vårt informationsbrev (se bilaga 1) 

kommer materialet endast användas i studiesyfte och förstöras när examensarbetet är 

slutfört. 

Sammanfattningsvis är det av vikt att inte lova deltagarna något av begreppen ovan. Det 

finns alltid en risk att obehöriga kan få insyn i materialet. Medvetenheten kring hur 
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materialet hanteras har varit hög för att undvika risker för insyn. Forskningsetik 

beskriver Vetenskapsrådet (2017) hur deltagarna bör behandlas som ingår i 

undersökningen. I examensarbetet är grunden för forskningsetiken vårt eget ansvar. Vi 

bär själva ansvar för att studien är moraliskt acceptabel och att vi upprätthåller en hög 

kvalité. I undersökningen har stor vikt lagts på att informanterna behandlats med 

lyhördhet och respekt. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS  

 

 Tematisk analys har använts i studiens analys utifrån de tre olika teman som vi benämner  barn 

och lärande, miljö samt process de ingår i rubrikerna i presentationen av resultatet. Intervjuerna 

genomfördes med åtta olika förskollärare under tre dagar i följd. Valet av uppdelning på tre 

dagar medförde att transkriberingen av rådata och intervjuerna kunde ske samma dag. 

Transkribering som sker i direkt anslutning till intervjuer underlättar för att komma ihåg 

innehåll och detaljer som annars kan förloras. Den fortsatta transkriberingen skedde genom att 

tillsammans lyssnade på alla intervjuer och gick igenom det transkriberade materialet.  

Anonymitet kommer att beaktas därav kommer kodnamn användas vid citering av förskollärare 

och när specifika platser anges. Syftet med studien är vi vill undersöka och få en djupare 

förståelse för hur förskollärare medvetet tänker, planerar och arbetar med estetiska 

lärprocesser i förskolan. I kapitel nedan redogörs resultatet utifrån studens forskningsfrågor: 

 

• Hur beskriver förskollärare att estetiska lärprocesser kan används för att främja barns 

lärande? 

 

• I vilket syfte använder sig förskollärarna av de olika estetiska lärprocesserna i 

utbildningen? 

 

5.1 FÖRSKOLLÄRARES UPPLEVELSER OM BARNS LÄRANDE I ESTETISKA  

LÄRPROCESSER 

Samtliga förskollärare beskriver estetiska lärprocesser som en viktig del i det dagliga arbetet. 

Det används för att barn ska få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt, genom upplevelser med 

alla sinnen och som ett sätt att hämta in kunskap. De menar vidare att barn härmar varandra och 

lär av varandra. I estetiska lärprocesser blir det en gemenskap där det kan ske. De flesta 

förskollärarna beskriver att de medvetet planerar aktiviteter utifrån läroplanens strävansmål och 

temaarbeten som förskolan arbetar utifrån. De påtalar att deras egen planering och tänkta 

lärande kan bli något helt annat. Ett flertal av förskollärarna känner att utmaningen i de estetiska 

lärprocesserna ligger i att veta hur mycket ska vi vuxna gå in och styra. 

Vi utgår ofta från att estetiska lärprocesser är något som vi har naturligt i oss, men så kanske 

det inte alls är för alla, (Hanna). 

Förskollärare beskriver att när barn får olika upplevelser och erfarenheter använder de sig av 

dessa för att vidareutveckla sin förståelse för olika saker. Flertalet förskollärare talar om hur 

man kan använda sig av olika estetiska uttryckssätt för att få förståelse.  

Vad ett lejon är, ser ut, lejon går att skapa i lera, dansa som ett lejon och dramatisera att vara 

ett lejon. Jag tycker att man använder estetiska processer som verktyg för att gå vidare i sitt 

lärande, (Hanna).  
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Några av förskollärarna beskriver att hur bekväm de känner sig med att arbeta med de olika 

estetiska ämnena påverkar hur det estetiska lärprocesserna används och vilket utrymme de får 

i förskolans utbildning. Några av förskollärarna beskriver att arbetslaget innan diskuterat vem 

som skall göra vad i de planerade estetiska lärprocesserna för i slutändan ska det främja barns 

lärande. Drama beskriver några av respondenterna som att det ofta sker genom att en pedagog 

som känner sig bekväma går in i en roll och det skapar intresse och förutsättningar för barnen 

att skapa sig egna estetiska lärprocesser. Två av respondenterna nämner att de intellektuella 

ämnena som exempelvis matematik och naturkunskap används med en medvetenhet för att 

komma åt djupet i ämnet. De estetiska ämnena används däremot inte lika ofta systematiskt med 

uppsatta mål. Ett exempel som framkom i intervjuerna var att musik förekom ofta, men att 

syftet sällan var användningen av musikens byggstenar puls, takt och rytm. En av förskollärarna 

beskriver att arbeta med estetiska lärprocesser innebär bara fördelar. Förskolläraren ser inte 

några svårigheter då hen menar att inom lärandet med estetiska lärprocesser finns inget rätt eller 

fel. Alla respondenter var eniga om att de estetiska lärprocesserna fick både mycket utrymme 

och tid i förskolans utbildning.  

 Det estetiska tar mycket tid och det får det göra, (Lisa). 

De flesta respondenterna talar om vikten av att barnen får inflytande över sitt eget lärande. I de 

estetiska lärprocesserna sker dokumentation genom fotografering och filmning som sedan visas 

för barnen. De kan då berätta eller visa vad de upplevt och är intresserade av. 

 Det är genom dokumentationen vi förmedlar upplevelser, (Kim). 

Det som synliggjorts i dokumentation använder förskolläraren medvetet vid planering av 

vidareutveckling. Några förskollärare beskriver att de använder dokumentationen för att 

upptäcka vad som intresserar barnen, de låter barnen prova och utforska olika saker på 

varierande sätt. Förskollärarna beskriver att de använder estetiska lärprocesser som ett verktyg 

att fånga barns intresse. Några respondenter påtalar att intresset hos barnen är starkare om de 

själva är aktiva och engagerade. De menar att när barn blir intresserade skapas delaktighet och 

då uppstår en gemenskap runt den estetiska lärprocessen. Delaktighet och gemenskap ger 

förutsättningar till ett mångsidigt lärande. Förskollärarna ger en beskrivning av att estetiska 

lärprocesser används på två olika sätt. Det ena sättet som beskrivs är att lära om själva estetiken 

i sig som ett ämne. Ett annat sätt är att lära exempelvis matte, naturkunskap och språk genom 

estetiska lärprocesser.  

Desto bredare det är ju fler får vi med oss, alla skall få en möjlighet, (Linnea). 

 En av respondenterna menar att i en estetisk lärprocess är det svårt för förskolläraren att se vad 

barnet lär sig. Hen menar att i processen kan det ske ett helt annat lärande än vad förskolläraren 

ser, framförallt med barnen som inte har det verbala språket. Samtliga förskollärare tar upp att 

syftet med de estetiska lärprocesserna är att erbjuda barnen olika former av upplevelser. De 

menar att det sker genom estetiska lärprocesser där själva estetiken är syftet. Förskollärarna 

menar också att det används genom att barn ska få uppleva andra ämnen genom estetiska 

lärprocesser exempelvis mattedans, sjunga om matematik, använda sig av drama för att uppleva 
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matematik. De beskriver att barn får då uppleva matematik på varierande sätt, genom kroppen, 

genom att se och genom att höra. Förskollärarna menar att olika estetiska lärprocesser inom 

samma ämne skapar fler möjligheter för barn. De kan då delta utifrån sin egen förutsättning i 

aktiviteter som erbjuds.  

Varje barn gör det som de känner sig bekväma i, för att de inte ska bli hämmade i framtiden, 

(Jakob). Det är viktigt att få uttrycka sig genom de estetiska som ett språk, för de barn som inte 

har det verbala språket, (Moa).  

Flertal respondenter menar att syftet kan vara att ge de barn som inte har det verbala språket 

möjlighet att uttrycka sig. Ett annat exempel som förskollärarna nämner är genom att skapa, 

måla, använda sig av musik eller genom drama för att kunna uttrycka sig. De menar vidare att 

med hjälp av estetiska lärprocesserna främjas barns språkutveckling. Några av förskollärarna 

talar om att syftet med de estetiska lärprocesserna är att arbeta mot strävansmålen i förskolans 

läroplan. De talar då om att barn lär på olika sätt och då kan de estetiska lärprocesserna medföra 

en bred variation på lärandet. 

Syftet som står i läroplanen är att vi ska ha ett mångsidigt lärande, då måste vårt arbetssätt 

variera för att ge det till barnen och att vi får ett sammanhang då tycker jag att de estetiska 

lärprocesserna hjälper till, (Hanna). 

En av förskollärarna belyser något nytt i den nya läroplanen, Lpfö 18. Där det står att digitala 

verktyg ska användas i skapande.  

Jag har inte tänkt på att man ska använda olika material och tekniker såväl digitala som andra 

i estetiska lärprocesser, som det står i läroplanen. I de digitala har vi QR koder. Vi har inte sett 

det som en estetisk lärprocess mer tänkt det som en teknisk process,( Lisa). 

 

5.2 MILJÖNS BETYDELSE FÖR ESTETISKA LÄRPROCESSER 

Alla förskollärare var eniga om att miljön har betydelse och påverkar barns lärande. De 

beskriver en tillgänglig miljö där barnens material finns framme, exempelvis papper, kritor, 

saxar, lera och utklädningskläder. Förskollärarna påtalar att barnen själva kan påverka och 

bestämma över användandet. Tillgänglig miljö beskrevs av förskollärare på varierande sätt 

beroende på barnens förutsättningar.  

På vår avdelning använder vi genomskinliga burkar med pennor i barnen kan då peka på 

burkarna när de vill måla, (Lisa). 

Lärmiljön påtalar flertalet respondenter är betydande och viktig. Vidare beskrivs i intervjuverna 

att få uppleva, utforska och få flertal sinnliga upplevelser i olika miljöer ger barn erfarenheter. 

Tankar som framkommer från samtliga respondenter är medvetenheten man måste ha för att 

barn ska kunna utvecklas i sitt lärande. De flesta av förskollärarna menar att estetiska 

lärprocesser startar både spontant och planerat. De spontana lärprocesserna upplever 
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förskollärarna oftast att barnen själva startar upp på olika sätt, då är inbjudande och tilltalande 

miljöer betydande för barns spontanitet.  

Barnen är mer delaktiga i det spontana i utbildningen, som exempelvis Fröken kan du sätta på 

musik vi vill dansa eller vi vill måla med vattenfärger vill du hjälpa mig ta fram vattenfärger, 

(Jakob). 

Förskollärarna berättade om några exempel om vad barn utforskar var bildmaterialets 

egenskaper, gå in i roll vid dramatisering, känna rytm i musik och dans. Genom att barnen får 

olika upplevelser ger de erfarenheter som skulle kunna delas med andra vilket beskrivs av några 

av förskollärarna. 

 Mångsidigt lärande att man får lära sig på olika sätt, (Hanna). Allt du provar kan du lära dig 

utav, (Maja). 

 

5.3 FÖRSKOLLÄRARES MEDVETENHET OM PROCESSEN 

Förskollärarna talar om att barnen ska ha inflytande över processen och att det inte finns något 

bestämt slutresultat. En återkommande mening från alla förskollärare är att det är av stor vikt i 

arbetet med de estetiska lärprocesserna är att processen är viktigare än resultatet.  

Balansgången för personalen att inte ta över, exempelvis att nu skall vi göra en fisk och att det 

inte behöver bli en specifik fisk, (Maja).  

Några av förskollärarna beskriver att syftet med de estetiska lärprocesserna kan vara 

förutbestämt som exempelvis utforska bildmaterial. Även om syftet är förutbestämt har barnen 

inflytande och bestämmer över processens gång. Några förskollärare påtalar genom att alla barn 

får möjlighet till inflytande blir upplevelsen att det jag tycker är viktigt uppmärksammas. De 

anser att det då sker på barnens villkor, de blir lyssnade på och stärks i sin självkänsla. 

Genom barns delaktighet blir det en demokratisk process. Vi gör det tillsammans, att bli lyssnad 

på är något som stärker barnet och bygger en självkänsla, (Moa). 

Förskollärarna talar om att oavsett vilket syfte som valts, ligger betoningen på ett roligt och 

lustfyllt lärande. De menar om barnen känner glädje smittar den av sig till andra och skapar 

möjligheter till gemenskap. Det resulterar i att barnen känner en samhörighet och ett “vi” kan 

skapas. Med gemenskap talar respondenterna om betydelsen av att känna sig trygg i gruppen 

och utifrån trygghet vågar barn prova nya saker. Det kan vara ett sätt att främja sin självkänsla.  

Alla barn ska erbjudas möjligheter att delta i olika former av estetiska lärprocesser, men de 

väljer själva om de vill medverka, (Moa). 

Flertalet förskollärare påtalar att det är en utmaning att få tiden att räcka till när planerade 

estetiska lärprocesser ska utföras. Förskollärarna ansåg att barngruppen, ålder på barnen, 

erfarenheter och förutsättningar påverkade hur de estetiska lärprocesserna användes i olika 

sammanhang. De beskriver att de yngre barnen utforskar materialet, exempelvis vad är en 
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pensel, vad är lera och hur används den. De menar vidare att när barnen provar sig fram skapas 

nya erfarenheter och ny kunskap inhämtas, med den nya kunskapen samt erfarenheterna 

utmanas barnen i estetiska lärprocesser för att vidareutvecklas.Två av förskollärarna tar upp hur 

pedagoger bemöter barn i bildaktiviteter utan eftertanke om ordets betydelse. De menar att hur 

bemötandet sker i bildprocessen är betydande, värderingar ska inte läggas i barns skapande.  

Det vi sett och upplevt i skogen inte sedan får bli ett krav att åstadkomma på en bild, då barnet 

istället kan uppleva en press över vad vill Fröken det skall bli. Det är en dubbelhet i att för 

vissa barn är det en fördel att få måla sin upplevelse och därmed skapas förståelse och ett 

lärande men för andra blir det bara en prestation, (Tuva). Jag är förvånad över att man 

fortfarande lägger värdering i det som ritas. Att det fortfarande uttrycks att något är fint. Det 

sitter ganska starkt, de sitter rotat!,(Maja). 
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6   DISKUSSION  

 

Nedan i diskussionsdelen kommer slutsatser som tagits av huvudresultaten att tas upp. 

Resultaten kommer att kopplas till relevanta vetenskapliga artiklar, litteratur och det 

sociokulturella perspektivet. Vidare kommer en diskussion på vilket sätt problemställningen 

blir besvarad. I metoddiskussionen kommer vi att diskutera vårt metodval och vad som 

möjligen kunde gjorts annorlunda. I den sista delen av slutsatsen kommer resultatet diskuteras 

i relation till tidigare forskning. Allra sist kommer förslag på fortsatt forskning att föreslås. 

Innan du som läsare påbörjar detta kapitel repeteras undersökningens foskningsfrågor: 

 

 Hur beskriver förskollärare att estetiska lärprocesser kan används för att främja barns 

lärande? 

 I vilket syfte använder sig förskollärarna av de olika estetiska lärprocesserna i utbildningen? 

 

6.1 RESULTATDISKUSSION 

Estetiska lärprocesser upplever barn genom olika sinnen, det är vad som kom fram genom 

intervjuerna. Förskollärarna beskriver att estetiska lärprocesser används för att uppleva, 

utforska och uttrycka sig. De menar att det blir ett sätt för barn att med sina olika sinnen inhämta 

kunskap. Detta påvisar även tidigare forskning. Häikiö (2007) skriver i sin doktorsavhandling, 

att när barn får utforska genom att skapa blir det enklare att få uppfattning om omvärlden på ett 

djupare och medvetet sätt. Utifrån resultatet från respondenternas svar, kan vi utläsa att när 

barnen får uppleva på olika sätt får de många olika erfarenheter. De menar vidare att när barn 

utforskar får de sinnliga erfarenheter och kan då använda sig av dessa för att vidareutveckla sin 

förståelse för olika saker. I studiens resultat framkommer att förskollärare använder estetiska 

lärprocesser kontinuerligt och att det är en naturlig del i förskolans dagliga utbildning. En 

betydelsefull och intressant aspekt som respondenten Hanna belyser är att de estetiska 

lärprocesserna ofta utgår ifrån att det ska finnas naturligt i oss, men hon menar att det inte alls 

behöver vara så. Hon kan då syfta på att det gäller både och/eller enskilt för barnen och 

pedagogerna. Om förskollärare i sin planering utgår ifrån att alla barn är kreativa och skapande 

ger det barn olika förutsättningar för att utvecklas i de estetiska lärprocesserna. Det som får 

konsekvenser är vilken föreställning förskollärarna utgår ifrån. Vid ett förgivettagande finns det 

risk att barnen som inte har det i sig blir hämmade och inte vågar prova då planeringen inte blir 

på rätt nivå för barnet. Förskollärares medvetenhet blir avgörande för om barns estetiska 

lärprocesser ska stanna av eller fortsätta att utvecklas. Skoglund (1998) beskriver att det finns 

en föreställning om att människan föds som kreativ eller inte, vilket hon anser är en myt. 

Däremot menar hon, om barn stimuleras av sin omgivning blir de kreativa, utvecklar barn sin 

kreativitet kan de bli skapande vuxna. 
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6.1.1 Barns möjligheter i estetiska lärprocesser 

 

Förskollärarna menar att i estetiska lärprocesser får barn använda sig av olika upplevelser och 

uttryckssätt för att utforska som kan leda till en förståelse. Hanna, en av respondenterna, 

beskriver vikten av att använda de estetiska lärprocesserna. Hon beskriver de vanligaste 

processerna som används i förskolans utbildning är, att måla, dramatisera, dansa och sjunga. 

Vygotskij menar för att ge barn en stabilitet i skapande processer behöver barnet vidga sina 

erfarenheter. Det innebär att desto mer barn använder sina sinnen och upplever, tillägnar de sig 

kunskap om verkligheten vilket medför att fantasin utvecklas. Han menar vidare att fantasin är 

betydelsefull för människans utveckling, som i sin tur kan användas för att utveckla erfarenheter 

(Vygotskij, 1995). Samtliga förskollärare är överens om att de estetiska lärprocesserna främjar 

att barn får uttrycka och hämta in kunskap på varierande sätt utifrån sina egna villkor och 

erfarenheter. Andersson (2014) skriver i sin avhandling, att synsättet på hur de estetiska 

uttrycksformerna i de olika ämnena används påverkar vilka möjligheter barn får att utveckla 

sina förmågor. Hennes avhandling utgår från skolan men stora likheter kan ses med 

förskolebarns lärande.  

 

Resultatet i studien visar att förskollärare menar att gemenskap är något som sker när barnen 

har ett intresse och med det skapas en delaktighet som kan ge upphov till en gemenskap kring 

de estetiska lärprocesserna. Andersson (2014) beskriver att när läraren själv deltar i aktiviteter 

blir engagemanget större hos eleverna. Hon menar när den vuxna tar sig tid och visar ett genuint 

intresse för barnens aktivitet inspirerar det eleverna. Respondenterna menar att det är också av 

vikt att barnen känner en trygghet för att våga testa nya saker och att det skapas förutsättningar 

för en ökad självkänsla. Vidare beskriver respondenterna att när barnen känner glädje smittar 

de av sig till andra och skapar möjligheter till gemenskap. Förskollärarna menar att det medför 

att barnen känner en samhörighet och ett “vi” kan skapas. De beskriver att i en trygg miljö får 

barn möjlighet att utveckla sin självkänsla vilket främjar barns lärande på olika plan. 

Respondenterna påtalar att barnen då vågar delta, ta plats och säga sina åsikter och ifrågasätta 

det som sker runt sig själv. De anser att barnen då får ett större inflytande över sitt deltagande i 

det lärandet som sker. Törnquist (2006) menar att i den sociokulturella teorin är gruppens 

gemenskap av vikt för lärandet. Hon påtalar att när barn möts förs olika handlingar samman 

och därmed skapas nya erfarenheter som är av vikt för att lärandet ska kunna utvecklas. Vidare 

menar hon att de gemensamma handlingarna medför att gruppen har kollektiva uppfattningar 

av vad som kan förväntas av varje enskilt individ.  

 

I denna studiens resultat beskriver förskollärarna endast estetiska lärprocesser utifrån någon 

form av gemenskap. De talar om bild som blir en gemensam estetisk lärprocess där fler kan 

delta. Det som inte förskollärarna nämner någon gång är barns möjligheter att få utrymme till 

enskildhet i sitt skapande. Änggård beskriver utmaningen med individuella bilder utifrån de 

villkor som finns på förskolan. Barnen har inga egna utrymmen där andra inte kommer åt. De 

tar på sig kläder, äter mat och gör bilder i grupp. Den enda lilla plats som barnen har som enskilt 

är hyllan med deras egna kläder i hallen. För barnen blir det meningsfullt att göra samma ting 

som andra barn det blir en samhörighet. Därmed blir bildskapandet något som sker i gemenskap 

snarare än individuellt (Änggård, 2006). Vygotskij beskriver enligt Säljö (2000) att människor 
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föds och utvecklas i samspel med andra människor. Från den dagen vi föds får vi våra 

erfarenheter i gemenskap med andra. Det är de medmänniskorna som hjälper oss att förstå hur 

vår omvärld fungerar.  

 

Några av respondenterna beskriver att drama används av de pedagoger som känner sig bekväma 

och går in i roll som bli en utgångspunkt för barns estetiska lärprocesser. Anderson skriver i sin 

avhandling om ett av projekten där elever fick träffa på karaktärer som uttrycker olika sorters 

känslor som förekommer i vardagliga dilemman i en fiktiv värld. Intrycken barnen fick kunde 

de sedan arbeta tillsammans med, i den gemenskapen lär sig barnen sätta ord på de känslor som 

upplevts. Hon anser att elever kan utvecklas i sitt lärande genom drama. Barn får genom 

dramatisering, där de samspelar med sina kompisar lära sig att det finns olika perspektiv att 

förstå saker på. Genom drama får barn möjlighet att på nytt upptäcka och få förståelse för saker 

på ett annat sätt än tidigare. I fiktion kan barn få förståelse och erfarenheter för den värld vi 

lever i (Andersson, 2014). 

Flertal av respondenterna menar att estetiska lärprocesser kan främja barns 

språkutveckling. Överlag överensstämmer förskollärarnas syn med det sociokulturella 

perspektivet, då de menar att språk och kommunikation har betydelse för barns lärande. 

Andersson (2014) menar att språkutveckling kan stimuleras och ske i estetiska lärprocesser. 

Hon menar att barnen kan då knyta ihop kunskaper, erfarenheter och känslor som kan bilda en 

helhet. Det kan leda till att barnen får en djupare insikt av sitt lärande. Sammantaget kan det 

leda till en ökad självkänsla och vilja att testa nya ting. Vygotskij menar enligt Säljö (2011) att 

människans språk är det viktigaste psykologiska redskapet. Han menar vidare att genom språket 

kan människor förmedla erfarenheter som de erövrat och bli involverade i andras perspektiv. 

Utifrån resultatet beskriver förskollärarna språkutveckling, vilket kan tolkas som det verbala 

och icke verbala språket. De menar vidare att genom estetiska lärprocesser kan alla barn få 

uttrycka och vidareutveckla sig, oavsett på vilket sätt språket används.I resultatet framkommer 

att alla förskollärare anser  att de estetiska lärprocesserna är en stor del av förskolans utbildning 

som får ta mycket plats, vilket gynnar barns utveckling. Gottberg (2009) skriver att 

musikaktiviteter där barn kan använda språket genom röst, ramsor, ord och ljud främjar 

språkutvecklingen. Hon menar att i sång kan barn utmanas i utvecklingen av sitt språk. Med 

hjälp av musiken som har många likheter med språket, kan barn lära in olika språkfunktioner. 

I resultatet kan vi utläsa att förskollärarna menar att det är betydande att använda de estetiska 

lärprocesserna så att barn får möjlighet att utveckla sitt språk. 

 

I några av intervjuverna talar förskollärarna om vilket inflytande barnen får i de estetiska 

lärprocesserna är beroende av pedagogernas synsätt. De flesta respondenter talar om vikten att 

barnen får inflytande över sitt eget lärande. De menar att när barnen får inflytande i de estetiska 

lärprocesserna blir upplevelsen att det barnet anser är viktigt uppmärksammas. Mjaaland 

Heggstad menar att grunden för en dramapedagogiks verksamhet är att det finns en ömsesidig 

och öppen kommunikation mellan barn och pedagog. Både pedagoger och barn får mod till att 

gå in i en fiktiv värld, därmed måste det skapas en trygg atmosfär. Det är av vikt att pedagogerna 

ser över sin egen förmåga angående spontanitet och fantasi. Pedagoger måste prioritera bort 

sina egna idéer framför vad barnen kommer med för egna initiativ och ta tillvara på dem. Alltså 
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ha en tilltro till barnen. Pedagogerna behöver ha kunskap om att lärandet sker när barnen deltar 

och har ett engagemang, vilket inte för den delen betyder att barnen behöver vara fysiskt aktiva 

(Mjaaland Heggstad, 2014). Alla respondenter beskriver att barnen får inflytande över 

processen när det inte finns något färdigt slutresultatet, utan det blir vad barnen producerar. De 

menar vidare i de estetiska lärprocesserna ges utrymme till att skapa utifrån sin egen fantasi och 

kreativitet. Några av förskollärarna påtalar för att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt 

lärande är det betydelsefullt att det utrymmet skapas. Platsen utrymmet får kan påverkas av 

vilket synsätt arbetslaget har. 

 

I studiens resultat beskriver förskollärarna barn som genom att utforska och prövar sig fram i 

olika estetiska lärprocesser stimulerar sin fantasi och kreativitet vilket främjar barns utveckling 

och lärande. Nilsson (2012) skriver att flertal empiriska studier påvisar att barn är kompetenta 

att självmant producera musik i form av sång eller med hjälp av instrument. Han menar att det 

går i linje med Vygotskijs ställningstagande att kreativiteten är något alla människor besitter. 

Vygotskij (1995) menar att det är kreativa aktiva handlingar som gör att människan strävar 

framåt, det medför att individen både förändrar nuet och skapar en framtid. Eriksson (2013) 

beskriver hur hon i en musikstund med barnen bygger vidare på barnens egna initiativ ett 

exempel ur boken är, då ett barn kommer på egna ljud med munnen. Hon menar att det är ett 

värdefullt ögonblick som stimulerar barnen och gynnar deras kreativa utveckling. Bendroth 

Karlsson (1998) menar att förutom att barn behöver redskap i en bildaktivitet behöver de också 

få vara aktiva deltagare. Hon menar att barnen behöver få förutsättningar att ta egna initiativ 

och beslut i pågående processen.  

 

6.1.2 Förskollärarnas roll i estetiska lärprocesser 

 

För att barn skall utvecklas i de estetiska lärprocesserna är lärmiljön av betydelse, påtalar 

samtliga förskollärarna. De menar att barnen får olika erfarenheter utifrån vad de upplevt, 

provat eller utforskat och då är det betydande att miljöerna behöver vara tillåtande och 

varierande. Häikiö (2007) påtalar betydelsen av hur miljön stimulerar och utmanar barns sinnen. 

Hon menar vidare att när barn använder sina sinnen utforskar, urskiljer och tolkar barn sin 

omgivning. Vilka sinnesintryck rummet ger blir betydande för barnets upplevelse. På liknande 

sätt beskriver Bendroth Karlsson (1998) miljöns påverkan på hur och vad barn lär sig, deras 

lärande är beroende av urval av material och hur miljön ser ut. Skoog (1998) beskriver barns 

förmåga att uttrycka sig påverkas av vilket utbud som finns av material. Hon menar att vid ett 

större utbud och variation gynnar det barnens lärande. Tillgänglig miljö beskriver förskollärarna 

där materialet syns, finns framme och är tillgängligt. I resultatet framkommer av förskollärarna  

att när materialet är varierande och finns tillgängligt har barnen möjlighet att påverka sina egna 

estetiska lärprocesser. Enligt Säljö (2011) menar Vygotskij att artefakter har en väsentlig 

betydelse för att barn ska utvecklas och lära sig. Bendroth Karlsson (1996) påtalar att det är 

viktigt att barn får prova olika material, när barn ska utforska materialets egenskaper bör 

pedagogen först presentera de varianter av materialet som finns att tillgå. Respondenterna är 

medvetna om materialets betydelse för barnens lärande vilket även forskning påvisar. Pramling 

Samuelsson, Sheridan och Hansson (2013) skriver om kvaliteten på förskolan, en förskola där 

materialet och miljön är begränsat håller en låg kvalité. De beskriver en förskola med hög 
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kvalité, där det finns tillgång till material och pedagoger som är engagerade och stödjer barnen 

i aktiviteten. Författarna påtalar att studiens resultat bekräftar att estetiska aktiviteter är viktiga 

för barn i förskolan oavsett om den har hög eller låg kvalité. Utmaningen kan vara att tillgodose 

och utmana barnens behov av olika material. Påverkan på tillgång kan vara varierande, 

exempelvis finns det kanske inte mer än en uppsättning utklädningskläder eller endast ett fåtal 

instrument och om de inte är framtagna kan barnen inte se materialet och välja det. Budgeten 

som förskolan blir tilldelad måste fördelas och är begränsad och önskemål utöver det givna 

materialet blir då bortprioriterade. Å andra sidan när det endast finns begränsat med material 

att tillgå kan barns fantasi och kreativitet utvecklas genom att använda det materialet man har, 

fast på många olika sätt. Med dessa olika synvinklar blir det tydligt att miljön och materialet 

påverkar hur barns lärande främjas.  

 

I intervjuerna framkom att flertal av respondenterna påtalar att de estetiska lärprocesserna 

behöver fördjupas i själva ämnet på samma sätt som görs med de andra ämnena i förskolans 

utbildning. Paulsen (1996) menar att estetiska lärprocesser används ofta som dragplåster för att 

uppnå andra ämnen. Hon nämner exempelvis temat julen där de använder drama för att 

dramatisera julen i stället för att estetiken får vara sitt eget ämne. Detta går i linje med vad 

Änggård (2006) beskriver, när bild används för utveckling och lärande inom andra områden, 

blir ämnet bild inte det centrala. Samtliga förskollärare beskriver att de planerar de estetiska 

lärprocesserna utifrån temat som förskolan arbetar utifrån. Genom att arbeta tematiskt blir det 

enklare att synliggöra vilka delar från läroplanen som finns med. Genom det skapas ett fokus 

på temat som ger en tydlig helhetsbild för barnen. Häikiö (2007) menar att arbeta med tema gör 

att barnen kan få en djupare kunskap genom de estetiska lärprocesserna, då de får möjlighet att 

använda alla sina sinnen. I resultatet kan vi utläsa att hur väl man än planerar de estetiska 

lärprocesserna kan det ske ett helt annat lärande än vad förskolläraren ser, framförallt med 

barnen som inte har det verbala språket. Förskollärarna menar att därmed blir det betydande att 

kunna utläsa barnens kroppsspråk istället för att synliggöra barnens lärande. Några av 

respondenterna nämner att det påverkar hur bekväma de känner sig med att arbeta med de 

estetiska processerna och på vilket sätt de används. Några av respondenteran påtalar att 

variationen som barn får uppleva av lärprocesser är beroende av hur bekväma förskollärare 

känner sig med att arbeta de olika estetiska lärprocesserna. Bendroth Karlsson (1998) beskriver 

att lärare som inte känner sig säkra i bildens estetiska lärprocess har en benägenhet att styra 

barnen allt för hårt eller inte styra alls. Det kan medföra att olikheter skapas för barns lärande 

beroende på vilka pedagoger som arbetar på den avdelningen barnet tillhör. Asplund Carlsson 

m.fl. (2008) beskriver i deras undersökning att lärarna känner sig osäkra med användandet av 

de estetiska lärprocesserna därför väljs vissa av ämnena bort. De menar även att det finns en 

oro bland lärarna att inte vara tillräckligt bra, att göra bort sig. Vilket motsätter det vi på 

förskolan vill förmedla till barnen, det finns inga fel sätt att lära sig på, bara olika. Wiklund 

(2009) menar att när barn får möjlighet att prova sig fram främjar kunskapsutvecklingen. 

Oavsett hur förskollärare känner inför att arbeta med de estetiska lärprocesserna blir det 

betydelsefullt att våga för att kunna utvecklas och bli bekvämare i sin profession. Hur skall 

barnen våga prova om inte förskollärarna gör det?  
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Utifrån resultatet beskriver en av respondenterna att barns teckningar värderas ofta genom ord 

som, ”vad fin teckning!”. Hen förvånas över att detta uttryck används fortfarande. Bendroth 

Karlsson (1998) påtalar att barns skapande påverkas av vilket sätt och vilka ord som pedagoger 

väljer att uttrycka sig på. Änggård skriver i sin artikel att det mest betydande verkar vara att det 

ska målas något fint. Hon ställer sig frågan varför vuxna strävar efter att rita fint, vad vill uppnås 

med det? Författaren skriver vidare att barn eftersträvar att härma och vara som vuxna då de 

genom sin uppväxt fått höra vad stor du blivit eller vad du har växt. Det betyder för barnet att 

vara vuxen är normalitet. När barn senare vill härma de vuxnas ritande och måla samma bild 

uppstår det problematik, då barnet inte har den motoriska utvecklingen, kunskap om materialet 

eller behärskar bildspråket. Bilden som barnet ritat blir då en måttstock för om man är 

kompetent eller inte. Vilket blir en likhet med att få höra som barn att man har vuxit och blivit 

stor (Änggård, 2006). Å andra sidan kan barnen också genom att härma vuxnas 

teckningar utvecklas av det, vilket inte behöver betyda något negativt. Då kan personalen vara 

en inspiration för barnen på många olika sätt. Teckningen som ritas av personalen behöver inte 

målas i perfektion. 

Genom resultatet ser vi att förskollärarna anser att bemötande och förhållningssätt i de estetiska 

lärprocesserna påverkar barns lärande. En av respondenterna beskriver att det behöver finnas 

en eftertänksamhet när det gäller att ta tillvara på barns upplevelser. Tuva talar om att det kan 

vara för och nackdelar med att barnen ska få skapa sina upplevelser. Hon beskriver 

problematiken med att barn känner att det finns ett krav att åstadkomma exempelvis en bild av 

det man har upplevt. Barn kan uppleva det negativt då de tror att Fröken förväntar sig att de ska 

prestera, vilket medför att de känner sig otillräckliga medan andra barn kan uppfatta det positivt 

och berikas av att måla sina upplevelser. Skoog beskriver att i aktiviteter finns utmaningar, det 

finns risk att barnen inte alltid förstår vad förskolläraren menar eller syftet med aktiviteten. Ett 

annat dilemma kan vara att förskollärarens intentioner inte stämmer med barnets. Då är det av 

största vikt att förskolläraren kan ta barnets perspektiv och lämna sitt. Författaren menar även 

att barns bilder är ett verktyg för pedagoger att förstå barnets utveckling, tankar och vilken 

kunskap barnet besitter. Hon menar att det är betydelsefullt att bilden bemöts på ett engagerat 

och respektfullt sätt för att förstå barnet (Skoog, 1998).  

Utifrån resultatet framkommer att samtliga respondenter menar att barns lärande och utveckling 

påverkas av förskollärarens medvetenhet om sitt förhållningssätt. Pramling Samuelsson, 

Sheridan och Hansson (2013) skriver om betydelsen att som pedagog i förskolans utbildning  

ha ett tillåtande och öppet förhållningssätt i de estetiska lärprocesserna. De menar att en 

öppenhet skapar god kommunikation mellan deltagarna och möjliggör att nya tolkningar och 

ny kunskap kan inhämtas. Vidare menar de att pedagogerna påtalar att processerna som pågår 

blir det viktiga alltså inte några färdiga resultat. I vår studie framkom samma uttalanden från 

respondenterna, att processen är viktigare än resultatet. Skoog (1998) menar att det är av vikt 

att barnen inte känner att det finns krav i bildskapandet utan att det är processen som är 

betydande, själva målningen, inte bli ett färdigt resultat. Hon menar vidare att själva syftet 

pedagogerna har med aktiviteter i bilden gör att barnen kan lära genom samverkan, med 

varandra och mellan barn och pedagog i den pågående processen. I resultatet kan vi utläsa att 

flertal förskollärare beskrivit att i estetiska lärprocesser uppstår barns lärande i en gemenskap. 
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Barn behöver gemenskap för att utveckla och nå den proximala utvecklingszonen. Säljö (2000) 

tolkar Vygotskijs begrepp, proximala utvecklingszonen som beskriver avståndet mellan vad 

den ensamma individen kan prestera och vad man kan prestera med hjälp av handledning av 

någon som är lite bättre eller genom att samarbeta med kompetenta kompisar. Han menar vidare 

att det vi inte klarar kan vi med lite vägledning från andra klara på egen hand, barn lär och 

utvecklas med hjälp av andra. Änggård (2005) belyser att bilder skapas när barnen sitter i 

sällskap med varandra och de genererar bilder som liknar varandra. Meningsfullhet i 

bildaktiviteter framträder genom att de skapas gemenskap med andra barn därmed bli vänskap 

betydande för barn.  

De flesta förskollärarna talar om vikten av att barn ska få inflytande över sitt eget lärande. 

Respondenterna använder sig av att filma och fotografera för att dokumentera de estetiska 

lärprocesserna för att synliggöra barns lärande. Detta går i linje med Häikiö som menar att 

kunskap uppkommer i processen och att det blir betydelsefullt att barns arbete dokumenteras 

av pedagogerna. När dokumentation sker skapas förutsättningar för pedagogerna att se barns 

tankar och dess estetiska lärprocesser samt synliggöra barnens intresse och utveckla dem i sitt 

lärande (Häikiö, 2007).  

En av förskollärarna nämner att det kan vara en utmaning att i en estetisk lärprocess se vad 

barns lärande blir, framför allt med de barn som inte har det verbala språket. Hon menar 

att lärandet som pedagogen ser kan vara något helt annat än barn upplever. Dokumentation blir 

ett betydelsefullt verktyg när pedagoger tillsammans med barnen får visa och prata om det som 

dokumenteras. Flertal förskollärare påtalar när det sker i en gemenskap skapas förutsättningar 

för barn att ge uttryck för sina tankar och funderingar och detta hjälper barnen att se sitt eget 

lärande. Dokumentationen som är synlig i förskolans utbildning medför att vårdnadshavare kan 

ta del av barns lärande. Häikiö (2007) menar att för att synliggöra barns utveckling för 

vårdnadshavare är dokumentation ett bra sätt. Därmed skapas en dialog om utbildningen i 

förskolan där nya idéer kan födas. Ett relativt nytt sätt att dokumentera på förskolan är att 

använda sig av sociala medier. Detta är ytterligare ett sätt att synliggöra barns lärande för 

vårdnadshavarna. De vårdnadshavare som använder sig av sociala medier har möjlighet att följa 

barnets händelser under dagen. Det medför att dokumentationen finns i hemmet och barnen har 

en möjlighet att berätta och/eller förmedla om sina upplevelser från sin dag på förskolan. Hur 

blir det för de vårdnadshavare som valt bort att använda sig av sociala medier, eller av annan 

anledning inte använder det, påverkar det förutsättningarna för barns lärande? Svenning (2011) 

skriver om dilemmat kring att i en process anses barn vara medforskare, men innebär det att 

barn har samma inflytande över dokumentationens process. Hon menar det är av vikt att barn 

förstår att de inte behöver medverka och att de får inflytande över hur och vad som ska 

dokumenteras. En av förskollärarna nämner att när dokumentation sker i de estetiska 

lärprocesserna kan vi inte vara säkra på att det är barnets lärprocess som synliggörs. Pedagogen 

kanske inte ser samma process som barnet har upplevt. Genom dokumentation beskriver 

förskollärare att  barnet får  möjlighet att ge uttryck för sina tankar och kan få hjälp att sätta ord 

på sina upplevelser och det kan främja deras eget lärande. De flesta respondenterna påtalar att 

när de visar barnen dokumentationen i samspel med de andra barnen diskuteras tankar och 
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upplevelser. De menar att genom det får barnen inflytande över sitt eget lärande och det främjar 

deras utveckling. 

Förskollärarna beskriver hur de arbetar med de estetiska lärprocesserna utifrån förskolans 

läroplan. De menar vidare att syftet med de estetiska lärprocesserna är att arbeta mot 

strävansmålen i läroplanen. Respondenterna påtalar att barn lär på olika sätt och genom att 

använda sig av estetiska lärprocesserna bidrar detta till att barnen får en bred variation på 

lärandet. Hur arbetslaget använder sig av de estetiska lärprocesserna och vilken variation de 

väljer att ha kommer påverka vilken bredd barnet får i sitt lärande. Asplund Carlsson m.fl. 

(2008) skriver om sin studie att lärarna ansåg att prova olika saker, var mer betydande än själva 

lärandet som står i läroplanen. I likhet med denna studie påtalar förskollärarna att det är viktigt 

att barn får prova och utforska olika saker. Vilket de menar kommer att främja barns lärande. 

En av förskollärarna uppmärksammar intressanta aspekter i den nya läroplanen för förskolan. 

Lisa belyser citatet ur läroplanen “Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, 

forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra” 

(Skolverket, 2018, s. 9). Lisa beskriver att hon inte tänkt på att det digitala ska vara lika 

självklart att använda som andra tekniker och material. Det digitala har hon tänkt som en teknisk 

process, inte som en estetisk process.  

 

Det finns olika faktorer som kommer att påverka hur digitala verktyg kommer att användas i 

estetiska lärprocesser. Barns lärande kan påverkas av hur arbetslaget väljer att arbeta med det 

och hur mycket utrymme det får. En annan faktor som kan påverka är hur intresserade, 

engagerade och vilken kunskap om digitalisering som finns i arbetslaget. Säljö (2000) refererat 

till Vygotskij som menar att människor behöver använda sig av olika verktyg så väl 

intellektuella, språkliga och fysiska. Genom dem skapas förståelse för vår omvärld och hur vi 

ska förhålla oss i den. 

6.2 METODDISKUSSION 

 

Metodvalet blev semistrukturerade kvalitativa intervjuer med öppna frågor då studien utgår 

ifrån att få insikt i förskollärares tankar om estetiska lärprocesser i förskolans utbildning. 

Därmed ansågs kvalitativa intervjuer som den lämpligaste metoden för studien. Enligt Trost 

(2010) som menar att kvalitativa intervjuer ger omfattande, innehållsrika svar och det ger en 

riklig mängd material att arbeta utifrån. Öppna frågor ställdes för att förskollärarna skulle kunna 

svara utifrån sina egna tankar och erfarenheter samt inte bli begränsade i sina svar. De öppna 

frågorna gav oss en djupare förståelse av vårt syfte. Om tid hade funnits hade det varit önskvärt 

att utföra en kombination av att observera hur förskollärare arbetar med estetiska lärprocesser 

och utföra intervjuer. Vilket hade kunnat medföra en ännu djupare förståelse.  

 

En fördel utifrån studiens tidsaspekt blev att respondenterna fick möjlighet att välja tid för 

intervju både dag och kvällstid. Intervjutillfället anpassades efter förskolläraren möjlighet att 

delta vilket resulterade i att studien kunde genomföras enligt tidsplanen. En annan fördel var att 

när intervjuerna delades upp kunde de utföras under en tredagarsperiod, vilket var 

tidsbesparande. Uppdelningen av intervjuerna medförde att vi hade möjlighet att utföra 
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transkriberingen av råmaterialet samma dag. Ljudinspelningen som användes under 

intervjuerna var till fördel i transkriberingsarbetet då vi alltid kunde gå tillbaka till originalet i 

intervjuerna. Transkriberingen av intervjuerna som utfördes var tidskrävande. Många timmar 

gick åt till att koda och transkribera materialet, först enskilt och sen gemensamt i olika 

omgångar, vilket främjade arbetets fortsatta gång. Trots noggrannhet både individuellt och 

gemensamt fanns alltid en risk att missa väsentlig information.  

 

Intervjuerna genomfördes med åtta förskollärare som arbetar på två olika förskolor. Valet av 

antalet respondenter var beroende på de riktlinjer studien hade och tiden som arbetet behövde 

genomföras på. Om studien hade haft fler än åtta respondenter hade reliabiliteten ökat. 

Respondenterna delades upp och vi intervjuade fyra var. Uppdelningen valdes för att öka 

förutsättningarna att respondenterna skulle känna sig bekväma. En aspekt att genomföra 

intervjuer ensam är att det medför utmaningar som att upptäcka uttryck av kroppsspråk och 

andra detaljer. Trost (2010) menar att två stycken vid intervjun som är samspelta, då är det 

vanligare att de får en större insikt och informationsmängd än om intervjun genomförs ensam. 

Han menar vidare att för respondenten kan de ha motsatt effekt då hen kan känna sig i underläge 

och obekväm i intervjusituationen. En annan aspekt är att studien behövde genomföras på en 

begränsad tid, då intervjuer där båda skulle närvara inte var tidsmässigt rimligt. Om tiden inte 

varit lika begränsad hade det varit att föredra att göra en pilotstudie innan, då otydligheter 

kunnat uppmärksammas i intervjufrågorna. Utifrån vår tidsaspekt var den enda möjligheten att 

prova intervjufrågorna på varandra innan genomförandet. Vid utförandet av intervjuerna på 

varandra riktades fokus på hur man ska agera i en intervjusituation. Mindre fokus låg på själva 

utformningen av frågorna vilket resulterade i att majoriteten av respondenterna ansåg att en 

fråga var svår att förstå. Det var fråga nio, ”Hur känner du inför att arbeta med estetiska 

lärprocesser och hur mycket tid får det i utbildningen? Upplever du att den tiden räcker till?  

Om en pilotstudie genomförts innan hade kanske detta förebyggts. 

 

Resultatet i undersökningen kan ha påverkats av att intervjuerna inte har genomförts av samma 

person. Intervjufrågorna och tillvägagångssättet hade diskuterats och vi provade att intervjua 

varandra innan genomförandet. Trots det blev utförandet av intervjuerna varierande. Detta beror 

dels på hur intervjuaren förhåller sig på olika sätt i olika situationer. Det beror även på hur 

respondenten upplever samspelet med intervjuaren och det påverkar vilka följdfrågor som 

ställs. Intervjufrågorna i studien innehöll inga specifika och uttalade följdfrågor utan de 

följdfrågor som ställdes till respondenterna uppkom spontant och följdfrågorna blev varierande 

beroende på vem som intervjuade. Då vi hade lika och/eller varierande mått på när frågan var 

besvarad. Studien utfördes på vintern och förskollärarna som deltog i intervjuerna arbetade 

utifrån ett specifikt tema. När respondenten besvarade frågorna kopplades svaren samman med 

det pågående temat eller de aktuella aktiviteterna på förskolan. Om intervjuerna hade utförts 

vid en annan tidpunkt då temat varit något annat hade svaren troligtvis inte blivit de samma. 

Sammanfattningsvis påverkas graden av validitet och reliabiliteten i studien vilket genomsyrar 

hela metoddiskussionen. I undersökningens arbete finns en medvetenhet att sträva efter både 

hög validitet och reliabilitet. 
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6.3 SLUTSATSER 

 

Vår slutsats är att förskollärarna som deltog i studien har en positiv inställning till estetiska 

lärprocesser. I studien kan vi av intervjuerna, litteraturen och tidigare forskning utläsa att 

estetiska lärprocesserna är en viktig del i barns utveckling och lärande. De estetiska 

lärprocesserna använder förskollärarna  för att ge barn varierande sätt att få uppleva, utforska 

och uttrycka sig med sina olika sinnen. När den variationen möjliggörs ökar förutsättningarna 

för att alla barn utifrån sina villkor kan skapa sig en förståelse. Genom att estetiska lärprocesser 

används kontinuerligt i det dagliga arbetet, får de stort utrymme och är en naturlig del i 

förskolans utbildning. Det bidrar till att barn utvecklar sin kreativitet och fantasi. Variationen 

av upplevelser barn får, påverkas av hur bekväma förskollärarna känner sig i rollen när de 

använder estetiska lärprocesser. Det påverkar även på vilket sätt och vilket utrymme de olika 

estetiska ämnena får i de estetiska lärprocesserna.  

 

I vår studie kan vi utläsa att förskollärarna anser att processen är viktigare än resultatet. De 

menar att processen handlar om delaktighet och att barn själva får inflytande genom att de själva 

får välja vad de ska skapa utvecklas barns fantasi och kreativitet. Vilket förskollärarna anser 

genererar i att barnen får möjlighet att påverka och utvecklas i sitt lärande. I studien lyfts 

betydelsen av vilket förhållningssätt pedagogen har, medvetenheten kring hur barn bemöts 

påverkar inflytandet barn får i processen. Dokumentation som verktyg anser förskollärarna är 

betydelsefullt för att synliggöra barns inflytande över sin utveckling och sitt lärande. I estetiska 

lärprocesser dokumenteras det med hjälp av filmning och fotografering som de sedan visar och 

pratar med barnen om. Förskollärarna menar att det blir ett tydligt sätt för barnen att se sin egen 

upplevelse. De menar vidare att barn kan utifrån det som dokumenterats reflektera i sampel 

med andra i den aktivitet som dokumenterats. Barnet kan här få hjälp av pedagogen att sätta ord 

på det som förmedlas. Förskollärarna anser i gemenskap och samspel blir barnets intresse och 

lärande synligt, utifrån det kan en vidareutveckling ske.  

 

En betydande aspekt som två av förskollärarna belyste, var att det behövs en eftertänksamhet 

om hur pedagoger bemöter och tar vara på barns upplevelser. Det får konsekvenser för barn på 

olika sätt, det kan både främja och/eller hämma barnets utveckling. När pedagoger har en 

medvetenhet kring hur de talar med barn om deras skapande i estetiska lärprocesser kommer 

barn att utveckla sin kreativitet. Detta sker genom att barn själva får beskriva och tala om sitt 

skapande utifrån sina egna upplevelser utan att pedagogen lägger någon omedveten eller 

medveten värdering. Intentionen att främja barns lärande genom att ge barn flera olika sinnliga 

upplevelser av samma sak, kan upplevas på olika sätt av barnen. För pedagogen är det en 

utmaning. Balansgången blir att se om det främjar barns kreativitet och utveckling. I resultatet 

går att utläsa en specifik situation som ger exempel på betydelsen av pedagogens 

eftertänksamhet. Då barnen målade sin upplevelse från utflykten i skogen och barnen kände att 

de var tvungna att prestera, att Fröken hade en bestämd uppfattning om vad som skulle 

åstadkommas. Detta kan främja vissa barn som får uppleva med flera sinnen, de får ökad 

förståelse och kan upptäcka ett intresse som utvecklas. De barn som uppfattar att Fröken 

förväntar sig att något specifikt ska presenteras, känner krav och prestation. De blir då hämmade 

vilket leder till att de känner sig otillräckliga. 



Förskollärares beskrivning av barns estetiska lärprocesser  
– Att arbeta för ett mångsidigt lärande         Christina Falk & Karolina Åhrman 
__________________________________________________________________________________ 

40 
 

 

En av studiens slutsatser är att förskollärare anser att det är betydande med en tillgänglig och 

tillåtande lärmiljö för att främja barns lärande. De menar att när  förskolans lärmiljö är tillåtande 

och tillgängliga för barn får de ett större utbud av att uppleva, utforska och prova. De menar 

vidare att det bidrar till att barn kan få ett bredare lärande och får förståelse på olika sätt för 

samma ting. Materialet som finns på de olika förskolorna är av betydelse för barns utveckling 

och lärande. Det är inte bara vilket material som får betydelse utan även dess tillgänglighet för 

barnet. Förskollärarna anser att tillgängligheten bidrar till att barn själva får inflytande över sitt 

eget skapande i estetiska lärprocesser och det kommer att främja utvecklingen av deras fantasi 

och kreativitet. De menar vidare att tillgängligheten medför att barn själva startar upp olika 

estetiska lärprocesser vilket genererar intresse hos andra barn som vill vara med. Det bildas då 

en gemenskap som främjar barns lärande. Förskollärarna använder sig av de estetiska 

lärprocesserna så att barn kan förenas och känna en gemenskap oavsett verbalt eller kroppsligt 

språk. Studien påvisar att förskollärarna anser att barns språkutveckling gynnas av att estetiska 

lärprocesser får ta stor plats och är en naturlig del i förskolans utbildning. Genom att förskolor 

använder sig av estetiska lärprocesser som en naturlig del av utbildningen ökar 

förutsättningarna för barn att uttrycka sig på många olika sätt. Förskollärarna anser när barn får 

tillgång till olika uttryckssätt och möjlighet till att utveckla sitt språk, gynnar det barns 

inflytande i förskolans utbildning. De ökar då deras möjlighet att påverka sin dag på förskolan 

och sitt lärande.  

Sammanfattningsvis har estetik och estetiska lärprocesser historiskt sett alltid funnits i 

förskolans utbildning. Däremot hur de används har förändrats över tid. Användningen av 

estetiska lärprocesser utifrån vår studie påvisar att förskollärare väljer att arbeta utifrån 

perspektivet med i större utsträckning än perspektivet om när det arbetar med estetiska 

lärprocesserna för att främja barns lärande. För att leda estetiska lärprocesser behöver 

förskollärare “verktyg” för att främja barns lärande. Utbildning och fortbildning behöver då 

prioriteras inom estetik. Om större utrymme för estetik skapas i förskollärarutbildningen bidrar 

det till fler verktyg för nyexaminerade förskollärare att använda sig av som leder till en trygghet 

inom arbetet med estetiska lärprocesser. Fortbildning behövs även för verksamma förskollärare 

det skulle främja vidareutvecklingen inom estetik samt att de kan känna sig mer bekväma i sitt 

arbete med estetiska lärprocesser. Med den här studien hoppas vi att nya tankar och inspiration 

skapas gällande de olika lärprocesserna och att det ökar förståelsen för den viktiga betydelsen 

estetiska lärprocesser har för barns lärande. 

 

6.3.1 Fortsatt forskning 

Under tiden vi arbetat med studien har relevant forskning, litteratur och teori tillämpats 

djupgående. Vad som framkommit är att människor får uppleva genom sina olika sinnen i 

estetiska lärprocesser. Det som framkommit om estetiska lärprocesser är övervägande positivt, 

på samma sätt beskriver förskollärarna det i studien. Utifrån forskning, teori och litteratur som 

studien tagit stöd i beskrivs att estetiska lärprocesser är av vikt för att lärandet ska utvecklas. 
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Hade vi haft andra förutsättningar angående tiden för examensarbetet skulle det vara givande 

att göra en fortsatt forskning om estetiska lärprocesser. Det hade varit intressant att få insyn i 

hur de förskollärare vi intervjuat arbetar med estetiska lärprocesser i praktiken. I intervjuerna 

har vi endast lyssnat på det som sagts, men genom att observera kan vi använda olika sinnen då 

vi själva kan delta och få uppleva det som sker i estetiska lärprocesser. Vid observation kan 

filmning användas, film som datamaterial går att studera obegränsat med gånger. Vilket medför 

att datamaterialet innehåller både vad respondenten säger och utför, det leder till en helhetsbild. 

En annan vidare forskning som hade varit intressant är att undersöka om föreställningen om att 

de intellektuella ämnena prioriteras före de estetiska ämnena i förskolans utbildning. Om detta 

verkligen stämmer eller bara är en föreställning. Studien kunde genomföras via en omfattande 

kvantitativ mätning för att ta reda på vilka och i vilken utsträckning förskolorna arbetar med de 

olika strävansmålen i läroplanen. Genom datainsamlingen man får, finns möjligheter att utläsa 

om några strävansmål prioriteras före andra och i så fall varför. Svaret som datainsamlingen 

ger, påverkar det barns förutsättningar till varierat lärande? 
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BILAGA 1 

 

Hej! 

 

Vi heter Karolina Åhrman och Christina Falk och studerar på Karlstad Universitet, vi läser till 

förskollärare. Vi studerar i termin sex och ska nu skriva vårt examensarbete. Det ämne som vi 

valt är estetik i förskolan. Vårt syfte med arbetet är att undersöka och få en djupare förståelse 

för hur förskollärare medvetet tänker, planerar och arbetar med estetiska lärprocesser i 

förskolan. För att genomföra vår undersökning önskar vi intervjua dig som arbetar i den dagliga 

utbildningen som förskollärare. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter/ intervju. För att vi ska 

kunna genomföra intervjuerna måste du signera våran samtyckesblankett som medföljer. Din 

medverkan är frivillig och kan alltid avbrytas när som helst utan att du behöver uppge 

anledning. Om du anser att du inte vill svara på någon av våra frågor har du rätt till det utan att 

lämna någon förklaring. 

 Intervjutillfället med dig kommer att genomföras med en av oss. Ljudupptagning kommer att 

ske genom hela intervjutillfället med mobiltelefon på flygplansläge, så att informationen 

stannar i våra mobiler. Vi använder oss av ljudupptagning för det blir lättare att hålla fokus på 

det du berättar vid intervjun. Det underlättar för oss när vi senare skall göra gemensamt 

analysarbete och ta del av varandras intervjumaterial. I våra anteckningar och examensarbete 

kommer vi använda oss av fiktiva namn av dig och den förskola du arbetar på.  Det för att 

behålla din anonymitet. Ljudinspelningarna och intervjumaterialet kommer vi att förvara så 

obehöriga inte kan ta del av dem. Det inspelade materialet använder vi endast i studiesyfte och 

kommer att förstöras när examensarbetet är slutfört. 

Om du har några funderingar eller frågor? Hör av dig till någon av oss, via telefon eller mejl: 

 

Karolina Åhrman, telefonnummer: xxx-xxxxxx, mejl: xxxx@xxxxxxxxx. 

Christina Falk, telefonnummer: xxx-xxxxxx, mejl: xxxx@xxxxxxxxx. 

 

Med vänlig hälsning  

Karolina Åhrman och Christina Falk 

 

  



Förskollärares beskrivning av barns estetiska lärprocesser  
– Att arbeta för ett mångsidigt lärande         Christina Falk & Karolina Åhrman 
__________________________________________________________________________________ 

48 
 

BILAGA 2 

Samtyckesblankett 

  

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

Min medverkan i studien är frivillig och jag kan avbryta mitt deltagande när som helst utan att skäl 

måste uppges.   

  

Förskollärarens namn________________________________________ 

  

Här med medger jag mitt samtycke till att delta i intervjun: 

JA     

  

NEJ       

 

  

_____________________________________ 

Underskrift 

  

______________________________________                                     __________________ 

Namnförtydligande                                                                                  Datum 

 Karolina Åhrman, telefonnummer: xxx-xxxxxxx, mejl: xxxx@xxxxxx 

Christina Falk, telefonnummer: xxx-xxxxxx, mejl: xxxx@xxxxxxxxx. 

Handledare universitetsadjunkt Monica Furu, telefonnummer: xxxxxxxxx, mejl: 

xxxx@xxxxxxx 
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BILAGA 3 

 

Intervju frågor 

  

 

Vi vill förtydliga inför intervjun, i intervjufrågorna står ordet utbildning, då det är det nya 

ordet för verksamheten i Lpfö 18. 

 

1. Vad betyder estetiska lärprocesser för dig?  

 

2. Hur tänker/ser du på estetiska lärprocesser i utbildningen?  

 

3. På vilket sätt används estetiska lärprocesser på er förskola?  

 

4. Vad anser du är syftet och tanken med det estetiska lärprocesserna i utbildningen?  

 

5. Vad utgår du ifrån och hur planerar du för estetiska lärprocesser? 

    Hur blir barnen delaktiga? 

 

6. Vad tänker du att man kan uppnå genom de estetiska läroprocesserna? Hur främjar det             

     vidareutvecklingen för barns lärande? 

 

7. Kan du beskriva fördelarna och/eller svårigheterna du ser med att arbeta med estetiska       

    lärprocesser? 

 

8. Hur arbetar du med att förmedla upplevelser och erfarenheter inom estetiska lärprocesser?   

    Hur kan det främja barns lärande? 

 

9. Hur känner du inför att arbeta med estetiska lärprocesser och hur mycket tid får det i    

    utbildningen? Upplever du att den tiden räcker till? 

 

10. Är det något ämne inom estetiska lärprocesser som du anser får mer / mindre utrymme? 
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