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Abstract 
 

According to the Curriculum for Preschool, Lpfö 98, (Swedish National Agency for 

Education, 2016), aesthetic forms of expression should be part of the daily activities of the 

preschool. This study is based in my own interest in the work of aesthetic forms of 

expression. The purpose of the study was to investigate how educators in preschool discuss 

about the aesthetic forms of expression in relation to children's social interaction. I chose to 

examine how six active educators with different long experience in preschool discuss about 

aesthetic forms of expression, how these are used in the daily activities and how they affect 

children's social interaction. The study was conducted with qualitative interviews as a method 

and has been analyzed from the perspective of Lev S Vygotskij's socio-cultural perspective 

focusing on learning in social contexts. 

 

The study's results show that educators' perceptions of the use of aesthetics in daily activities 

are both considered fun and developing for both children and educators. The result also shows 

that aesthetics and its various forms and modes of expression should be used daily to give 

children the opportunity to develop their social interaction. 
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Sammanfattning 
 
Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2016) ska estetiska uttrycksformer 

vara en del av den dagliga verksamheten i förskolan. Denna studie grundar sig i mitt eget 

intresse för arbetet med estetiska uttrycksformer. Syftet med studien var att undersöka hur 

pedagoger i förskolan resonerar om de estetiska uttrycksformerna i relation till barns sociala 

samspel. Jag valde att undersöka hur sex stycken verksamma pedagoger med olika lång 

erfarenhet inom förskolan resonerar om estetiska uttrycksformer, hur dessa används i 

verksamheten och hur de påverkar barns sociala samspel. Studien utfördes med kvalitativa 

intervjuer som metod och har analyserats utifrån Lev S Vygotskij’s sociokulturella perspektiv 

med fokus på att lärandet sker i sociala sammanhang. 

Studiens resultat visar att pedagogernas uppfattningar om användandet av estetik i den dagliga 

verksamheten både anses vara roligt och utvecklande för såväl barn som pedagoger. Resultatet 

visar även att estetiken och dess olika former och uttryckssätt bör användas dagligen för att 

barn skall få möjlighet att utveckla sitt sociala samspel. 
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1. Inledning 
 

Estetiska uttrycksformer har en stor betydelse för barn och deras vistelse i förskolan. Med 

denna studie vill jag undersöka hur pedagoger i förskolan upplever att de använder estetiska 

uttrycksformer i den dagliga verksamheten. Jag vill nå mer kunskap om pedagogers 

resonemang om estetiska uttrycksformer, hur de arbetar med dessa i förskolan samt dess 

påverkan för barns sociala samspel. Detta kommer jag att göra genom kvalitativa intervjuer. 

 

Dahlbeck & Persson (2010) menar att ordet estetik betyder att lära genom förnimmelse, 

människor i olika kulturer har genom tiderna använt sig utav estetiska uttrycksformer för att 

kommunicera med andra och genom det kunnat förmedla sin kultur och kunskap. Vidare 

menar författarna att genom estetiken tar barn till sig intryck via sina sinnen, som sedan 

omvandlas till uttryck och det som barnet då har upplevt försöker de förmedla genom de olika 

estetiska uttrycksformerna (Dahlbeck & Persson, 2010). Pramling Samuelsson, Asplund 

Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt (2015) menar att estetik är ett brett område som går 

att fördjupa sig i på många olika sätt och det har alltid har varit en koppling mellan estetik och 

barns lärande, till exempel genom att vi ser barn lära tillsammans med andra och genom sin 

kropp. När barn får använda alla sina sinnen och reflektera kring sina upplevelser, skapas det 

erfarenheter och det är genom erfarenheterna de lär sig (Pramling Samuelsson, Asplund 

Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2015). Detta är något som är en central 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där det menas att barn lär och utvecklas i 

samspel med andra (Säljö, 2011). Under min verksamhetsförlagda utbildning kunde jag se att 

estetiska uttrycksformer lättare öppnade upp för kommunikation mellan barnen då de hjälpte 

varandra att komma på olika lösningar för att komma vidare i arbetet och detta bidrog då till 

ett ökat samspel mellan dem. Barns fantasi och kreativitet är viktig för deras utveckling och 

lärande vilket förskolans styrdokument även menar och alla barn ska ges utrymme att få 

använda alla sina sinnen så väl genom undervisning men även genom leken (Skolverket, 

2016) 

 

Vad som intresserar mig mest inom detta område är hur olika uttrycksformer kan påverka 

barnen i sina egna lärprocesser och i deras sökande efter ny kunskap. Under min 

verksamhetsförlagda utbildningsperiod såg jag att många barn tog till sig kunskap lättare och 

kunde bearbeta nya händelser och situationer på ett enklare sätt om de fick göra det i en aktiv 

process än om det endast blev en form av information. Lärandet blev mer lustfyllt när barnen 

fick göra det i kombination med sina känslor och sinnen. Ett mål i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) är att pedagoger ska låta barnen skapa och kommunicera med hjälp av 

olika uttrycksformer, vilket utgör både innehåll och metod i strävan efter att främja barns 

utveckling och lärande. Därför vill jag undersöka hur pedagoger resonerar om estetiska 

uttrycksformer i den dagliga verksamheten. Då detta är något jag anser verkligen ska tas 

tillvara på i förskolan eftersom det är pedagogerna som lägger grunden för barnens framtida 

inlärning och utveckling.  

 

Genom att fördjupa mig om pedagogers resonemang om estetiska uttrycksformer så hoppas 

jag att min undersökning kan leda till att pedagoger kan utveckla sin profession genom att nå 
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mer och fördjupad kunskap och även ett större engagemang vad det gäller vikten av de 

estetiska uttrycksformerna i den dagliga verksamheten.  

 

1.1 Syfte 

Mot bakgrund av estetikens betydelse för barns lärande och sociala samspel är syftet med 

denna studie att belysa hur pedagogers uppfattningar om deras arbete med estetiska 

uttrycksformer och deras upplevelser om hur arbetet med estetiska uttrycksformer kan bidra 

till barns sociala samspel.  

1.1.2 Frågeställningar 

Mina frågeställningar som kommer att belysa syftet är: 

- Hur uttrycker pedagoger i förskolan att de arbetar med estetiska uttrycksformer i den dagliga 

verksamheten? 

 

- Hur upplever pedagoger i förskolan att estetiska uttrycksformer kan bidra till sociala 

samspel mellan barn?  
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Detta kapitel är uppdelat i tre olika delar för att på ett tydligt sätt kunna framhålla den 

litteratur och forskning som redan finns gällande det valda ämnet. Estetik är ett brett område 

där många ämnen ingår – dans, rörelse, musik, sång, bild, drama & lek. Jag har valt att kort 

beskriva dessa estetiska uttrycksformer för att som läsare få en tydligare förståelse av 

estetiken och dess uttrycksformer, samt hur dessa är viktiga för barns utveckling och lärande. 

Jag har valt att avgränsa mig p.g.a. tidsramen för detta arbete, de ämnen jag kommer att 

belysa är: drama & lek, musik, bild och dans, då jag utifrån mina verksamhetsförlagda 

utbildningar upplever att dessa främst bedrivs i förskolan. Första delen i detta avsnitt kommer 

kort att beskriva de estetiska uttrycksformer som jag har valt att begränsa mig till i arbetet. 

Vidare kommer tidigare forskning att tas upp och avslutande kommer jag presentera den 

teoretiska utgångspunkten för arbetet som är Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv.  

 

2.1 Estetiska uttrycksformer 

 

2.1.1 Drama och lek 

Mjaaland Heggstad (2014) beskriver ordet drama som något som framförs, en handling i 

någon form. Hon beskriver att inom förskolans verksamhet används för det mesta begreppet 

pedagogiskt drama. Där ses drama som ett konstnärligt ämne, då barn genom sina olika 

sinnen lär sig att uttrycka sig på olika sätt och där det är pedagogen som startar upp aktiviteten 

(Mjaaland Heggstad, 2014). När drama används för att lära handlar det om att interagera och 

kommunicera genom sin kropp och röst, men utan vår fantasi och föreställningsförmåga 

skulle vi inte kunna gå in i den rollen man har föreställt sig (Mjaaland Heggstad, 2014).  

Mjaaland Heggstad (2014) beskriver att ett annat begrepp som används inom drama är 

dramatisk lek. Den lustfyllda lek där barnen själva tar initiativ och som är helt utan tydliga 

mål, så som rollek, fantasilek och fiktionslek. Vidare menar hon att barn är i behov av att leka 

och i många leksituationer är barn inte sig själva utan de har tagit sig an en roll och det är en 

viktig del i barns utveckling och socialisering. Mjaaland Heggstad (2014) tar upp att det är 

leken som är den största bidragande faktorn till detta och att det är just genom leken som 

barnen lär sig de sociala koderna. Genom den dramatiska leken får barnen en ökad 

medvetenhet kring sina egna handlingar, men även andras. Mjaaland Heggstad (2014) menar 

att begreppen pedagogiskt drama och dramatisk lek bör ses som kompletterande aktiviteter i 

förskolan för att dessa aktiviteter ger olika möjlighet till utveckling och lärande hos barnen. 

Pedagogiskt drama kan ge barnen inspiration som de kan ta med sig vidare in i leken och 

genom leken kan de få möjlighet att inspireras till en vidare dramaaktivitet. 

 

2.1.2 Musik 

Redan när barnet ligger i mammans mage kan de enligt Riddersporre (2012) höra vilken sång 

föräldrarna sjunger och vilken musik de väljer att lyssna på, när barnet kommer till världen 

kan föräldrarna se att barnet kan känna igen musiken. Musik beskrivs av Riddersporre (2012) 



 

4 

 

som något som kommer att finnas med barnet under hela livet och som är en stor del i 

förskolans verksamhet. Vidare menar författarna att när barnet kommer till förskolan har det 

redan med sig musikaliska kunskaper och erfarenheter, som rytm, melodier och samspel. Som 

pedagog är det viktigt att ta tillvara på barns förkunskaper och låta dem dela med sig av sina 

erfarenheter, vilket är en stor del i barns upplevelser, utveckling och lärande. Enligt 

Riddersporre (2012) ger musiken möjlighet till att öppna upp alla sina sinnen, genom till 

exempel ljud och sång kan barn erövra nya erfarenheter. Ferm Thorgersen (2012) menar att 

vem som helst kan inta en musikalisk roll och att det inte finns några gränser för vad musik 

kan vara. Enligt egna erfarenheter kan till exempel en sopborste bli en gitarr eller barnet själv 

bli en världsartist, det är bara barnen själva som sätter gränserna för sin egen fantasi. Med 

hjälp av musiken kan barns sociala sampel öka, då alla har en möjlighet att vara med på sitt 

sätt oavsett vilka erfarenheter man har (Thorgersen, 2012). 

Vidare skriver Ferm Thorgersen (2012) om de olika dimensionerna av musikaliska kunskaper, 

vilket hon beskriver som olika kunskapsdelar inom musiken. Strukturell musikalisk kunskap – 

innefattar hur de olika byggstenarna tonhöjd, tempo, rytm, klang och stryka, fungerar och hur 

dessa förhåller sig till varandra. Akustisk musikalisk kunskap – handlar om hur musik låter och 

om att känna igen olika musikaliska uttryck som instrument och ljud. Emotionell musikalisk 

kunskap – innefattar känslorna som upplevs och förmedlas genom musiken. Existentiell 

musikalisk kunskap – innebär att barnet genom musiken kan hantera livet och världen. Det 

handlar om att kunna identifiera själv och sin existens. Kroppslig musikalisk kunskap - 

innefattar alla fysiska intryck och uttryck, så som rörelse, fin- och grovmotorik, i relation till 

musik. Spänningsmässig musikalisk kunskap – handlar om hur människan med musikens 

hjälp kan påverka spänningen, till exempel i en film kan vi med hjälp av musiken förstå när 

något glatt eller otäckt kommer att ske. Ferm Thorgersen (2012) menar att dessa olika 

musikaliska dimensioner inte är fristående utan är i behov av varandra för att kunskap ska 

kunna förmedlas. Hon menar även att under musikaliska stunder så kan delar av 

dimensionerna lyftas fram men det är helheten som är det viktigaste. 

 

2.1.3 Bild 

Bendroth Karlsson (1998) skriver att det finns många olika teorier och metoder inom 

bildskapande men utgångspunkten i nästintill alla är att man som människa är social och att 

barn lär sig i samspel med andra. Hon menar att man genom bildskapande ger barn möjlighet 

att interagera med varandra vilket bidrar till en ökad socialisering hos dem. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning kunde jag till exempel se att barn ofta satt vid samma bord 

och skapade oavsett om de gjorde gemensamma eller egna bilder, vilket bidrog till en ökad 

kommunikation och interaktion mellan barnen. Bendroth Karlsson (1998) tar upp att i 

förskolan används olika typer av skapande, med de yngre barnen handlar det mycket om 

färgerna, de vill se, känna och smaka för att skapa förståelse och erfarenhet. Vidare menar 

författaren att färgen är ett centralt redskap inom bildskapande som ofta kan symbolisera 

känslan, i barns val av färger har deras innersta känslor kunnat tydas. Enligt Bendroth 

Karlsson (1998) är en viktig del i bildskapande att få möjlighet att arbeta med olika typer av 

färgmaterial, detta är viktigt för att kunna få en förståelse för färgens olika möjligheter då 

olika färgmaterial kan ge barnen olika sinnesintryck. Hon menar att genom färgen kan barn 

gestalta bland annat upplevelser och föremål. Vidare menar Bendroth Karlsson (1998) att man 
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förr tittade på vilka förmågor barnet hade igenom att analysera barnets färdiga resultat, men 

nu ligger intresset på själva processen innan den färdiga bilden.  

 

2.1.4 Dans 

Sjöstedt Edelholm & Wigert (2005) beskriver att dans i förskolan handlar om att barnen får 

möjlighet till att röra sig till musik och ta del av enklare dansmönster i form utav danslekar 

och olika rörelseramsor. Vidare menar Sjöstedt Edelholm & Wigert (2005) att de flesta barn i 

förskoleåldern tycker det är spännande och roligt att få röra sig till musik oavsett om det är en 

uppstyrd aktivitet eller en spontan rörelsestund. Genom att erbjuda dans på ett lekfullt sätt i 

förskolan kan det bidra till ökad kroppsmedvetenhet och att barns sociala samspel utvecklas 

(Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005). 

Vidare beskriver författarna dansens byggstenar och att det är genom dem man ser dansens 

karaktär och innehåll. Deras tolkning av dansens byggstenar är: Kroppen – hur man använder 

sina olika kroppsdelar för att förflytta sig i rörelsen, så som gå, springa och hoppa samt så 

kallade urrörelserna böja, sträcka och vrida . Rummet – handlar om vilken riktning rörelsen tar 

i rummet (raka, svängda och formade vägar etc.) och vilka olika rumsliga nivåer man kan 

använda, så som upp, ner, höger och vänster. Kraften – innefattar hur rörelsen rör sig i olika 

krafter, så som hårt/mjukt eller lätt/tungt. Kombinationer utav olika slags krafter kan ge olika 

slags uttryck i rörelsen. Tiden – handlar om hur man rör sig i olika tidsaspekter, så som snabbt 

eller långsamt, en viktig aspekt här är att våga lägga in pauser i rörelsen. Relation – här 

handlar det om att relationen mellan byggstenarna är det som skapar helhet i dansen (Sjöstedt 

Edelholm & Wigert, 2005). Dansen ger barn möjlighet att använda sin fantasi och kreativitet 

samtidigt som gemenskapen och samarbetet stärks mellan barn-barn och barn-pedagog, vilket 

i sin tur leder till utveckling i det sociala samspelet (Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005).  

 

2.2 Tidigare forskning 

Som tidigare nämnt har jag valt att avgränsa mitt arbete med de estetiska uttrycksformerna 

p.g.a. tidsramen och detta kan även ses i den tidigare forskning som jag nedan kommer att 

presentera. För att belysa mina frågeställningar på ett tydligare sätt har jag valt att avgränsa 

mig på så vis att jag kommer att ta upp tidigare forskning kring ämnena: musik och bild och 

detta för att forskarna nämner kopplingen mellan det sociala samspelet i samverkan med dessa 

ämnen.  

 

Wassrin (2016) har intresserat sig för musikaktiviteter i förskolan och hennes forskning 

handlar om hur estetiska uttrycksformen musik används och skapas i förskolan, hur man kan 

få barnen delaktiga i processen samt vilken betydelse det har att få dem delaktiga. Wassrin 

(2016) har tidigare sett att musik som eget ämne endast fick plats i förskolans verksamhet via 

ordnade sångsamlingar där barnen satt i ring och hade därmed inte inflytande över 

situationen. Hon valde att titta på hur musiken används i förskolan, för att sedan titta på hur 

samhället kan ge alla barn möjlighet att bli delaktiga med hjälp av musiken som språk.  

 

Wassrin (2016) har med sin forskning kunnat tydliggöra att många olika områden ingår i 
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musikämnet, såsom hur relationerna behandlas mellan pedagog-barn och hur pedagogerna 

väljer att använda de olika lärande situationer som finns. Forskaren har sett att pedagogerna 

har olika förhållningssätt till musikämnet och det påverkar hur de ser på ämnet och hur de 

väljer att använda det i sin yrkesroll. Ett annat resultat som Wassrin (2016) kom fram till i sin 

forskning var att pedagogerna hittade andra vägar för att tillföra musiken mer i den dagliga 

verksamheten, såsom improviserande och experimenterande arbetssätt. Vilket då visades 

genom ett kombinerande av sjungande, byggande, lekande och spelade hos barnen. Hon 

menar att barn måste få bestämma vad som är meningsskapande just för dem och barns 

delaktighet måste få en större plats i olika estetiska ämnen. En viktig aspekt som Wassrin 

(2016) kunde synliggöra var att pedagogernas närvaro och engagemang hjälper barnen i deras 

initiativ till delaktighet, till glädje och till samarbete. Med små medel menar Wassrin (2016) 

att pedagoger kan bidra till utveckling, lärande och samspel hos barnen.  

 

Häikiö (2007) har länge varit intresserad av den estetiska uttrycksformen bild och vad det gör 

för barns utveckling. Därför har hon gjort en studie och analyserat ämnet bild och vad den har 

för betydelse i den pedagogiska verksamheten samt hur estetiska lärprocesser främjar barns 

utveckling och kunskapsförmåga. Främst tittar hon på det genom pedagogiken Reggio Emilia 

samt Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Syftet med studien är att påvisa betydelsen av 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Utgångspunkten i denna avhandling är jagets utveckling 

genom det sociala samspelet. De analyser som görs i avhandlingen utgör en grund mellan 

kunskapsutveckling och identitetsutveckling genom perspektivet symbolisk interaktionism, 

där man ser helheten av allt som pågår och man menar att det inte bara är en struktur utan 

allting är i en ständig förändring (Häikiö, 2007). 

 

Häikiös (2007) fallstudier visar att redan som ett litet barn kan man lära sig konstnärliga 

strategier. Hon menar att genom arbetet med estetiska uttrycksformer ges barnet möjlighet till 

att lära känna konsten som metod för lärande via skapande processer, något som även FN:s 

barnkonvention (2009) lyfter fram, att skapande är viktigt för barnets identitetsutveckling. 

Forskaren konstaterar att det finns en brygga mellan konkreta och abstrakta förståelsenivåer 

med hjälp av estetiska uttrycksformer, kroppen läser av verkligheten och individens 

minnesbilder utgör den erfarenhetsgrund av den personliga historia vi bär inom oss.  

 

På likande vis understryker Änggård (2005) att processen i bildskapande behöver belysas i 

mycket större utsträckning än vad hon anser det gör istället för att till största del se på det 

slutliga resultatet. Änggård (2005) har två inriktningar i sina studier, i den första delen vill 

hon analysera och diskutera barns agerande och meningsskapande genom deras 

bildaktiviteter, i andra delen vill hon analysera hur barnen samspelar och om kön har någon 

betydelse för barns bildskapande. För att nå det slutliga resultatet ansåg Änggård (2005) att 

studiens olika metodsätt var av stor vikt, då hennes metodval observationer, dokumentationer 

och formella samtal kompletterade varandra. Eftersom hon gjorde deltagande observationer 

fanns det konkreta utgångspunkter för vidare samtal mellan henne och barnen, vilket gav goda 

förutsättningar för ömsesidig förståelse (Änggård, 2005).  

Änggård (2005) såg i sina studier att bildskapande är en social aktivitet, hon kunde se att 

skapandet är ett sätt att pröva sin identitet, att kunna visa vem man är och på så sätt skapa ett 

socialt sammanhang. Genom att barnen skapar liknande bilder kunde hon se att gemenskapen 
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ökade och bilderna blev då ett sätt att skapa en kamratkultur. Änggård (2005) anser att själva 

bilden blir svårare att tolka om man inte förstår sammanhanget runt omkring den. Vidare såg 

forskaren att i och med hur samhället framställer pojkar och flickor, i tv-program, olika 

former av reklam och kläder etc. så finns det också en skillnad på pojkar och flickornas 

bildskapande. På de förskolor Änggård (2005) gjorde sina studier såg hon att pojkar och 

flickor tydligt visade med hjälp av sina bilder vilket kön de tillhörde, hon menar att detta inte 

behöver betyda att barn är könsstereotypa i andra sammanhang. 

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Denna del har jag delat in i två delar. Jag har valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv, 

där barn lär sig i olika sociala sammanhang, därav kommer första delen beskriva kort om Lev 

S Vygotskij och andra delen kommer att djupare beskriva det sociokulturella perspektivet. 

2.3.1 Lev S Vygotskij  

Den ryske forskaren Lev S Vygotskij (1896–1934) var upphovsmannen till det sociokulturella 

perspektivet som efter hans bortgång kom att bli en viktig betydelse för människans lärande 

och utveckling (Askland & Sataøen, 2009). Författarna tolkar att en av Vygotskijs tankar var 

hur människan lär sig i samspel med andra och vilken betydelse omgivningen har för lärandet. 

Han menade enligt Askland & Sataøen (2009) att när barnet befinner sig i sammanhang och 

miljöer tillsammans med andra så utvecklas både språket, tänkandet och kunnande. Enligt 

Vygotskij är barn socialt kompetenta redan från när de är små och i förskolan får barnen 

möjlighet att utveckla sitt sociala samspel då man där ofta är i samspel med andra individer 

(Strandberg, 2006). Idéen om att samspelet avgjorde kommande utveckling hos människan 

kom till att bli hans stora framgång. Smidt (2010) menar att trots Vygotskijs tidiga bortgång 

är hans teori en viktig del i dagens förskolor där samspel och samarbete mellan individer är en 

viktig aspekt för barns lärande och utveckling. Man finner även Vygotskijs teorier i stora 

delar av förskolans läroplan (Skolverket, 2016) där det bland annat betonas att barnets sociala 

förmåga utvecklar den enskilda individen. 

Lärandet ska baseras såväl på samspel mellan vuxna och barn och 

som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en 

viktig och aktiv del i utveckling och lärande. (Skolverket, 2016, 

s.7) 

 

2.3.2 Sociokulturellt perspektiv 

Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2008) menar att det sociokulturella perspektivet 

handlar om att lärandet sker i de olika sociala sammanhang som barnet ingår i, här menas att 

den enskilda individen lär och utvecklas, men även att individer lär i interaktion med andra. 

Det enskilda barnet utvecklas i samspel med andra och det är en ständig process genom hela 

barnets liv. Smidt (2010) har tolkat Vygotskijs tankar om barns sociala samspel, hon menar 

att i Vygotskijs tankar och teori råder en stor respekt för barns kompetens, deras drivkraft, 

deras olikheter och erfarenheter. Enligt Askland & Sataøen (2009) får barnen i förskolan 

möjlighet till att ingå i positiva samspel med andra barn därigenom är förskolan viktigt för 
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grundläggande erfarenhet i det sociala samspelet. Samspel är något som pågår hela livet och 

aldrig tar slut, det samspel som sker i barns vardag är centralt för all deras utveckling. 

Samspelet handlar inte bara om att interagera med andra barn eller vuxna utan det handlar 

också om ett samspel genom olika miljöer, vilket även skolverket (2016) menar, de olika 

pedagogiska miljöerna skall utformas så att den är trygg för barnen men samtidigt lockar till 

lek och lärande. 

Askland & Sataøen (2009) menar att Vygotskij delat in lärandet i två utvecklingszoner, första 

delen är den aktuella utvecklingszonen där det handlar om att man kan se de kunskaper och 

färdigheter som barnet redan har och som de kan klara av på egen hand. Den andra zonen, den 

närmaste utvecklingszonen (också kallad den proximala utvecklingszonen) handlar om den 

punkten mellan där barnet kan klara av uppgiften på egen hand och där barnet kan klara av 

uppgiften med hjälp av någon mera kunnig. I den närmaste utvecklingszonen kan man finna 

funktioner och färdigheter som man ännu inte lyckats lära sig och det är i denna zon man kan 

utvecklas vidare som individ (Askland & Sataøen, 2009). Här får barnet möjligheter till att 

erövra ny kunskap, nya färdigheter och utveckla språket genom att man samverkar med andra 

individer. Säljö (2011) tolkar att barnet redan kan ha erfarenheter och färdigheter om den 

aktivitet de befinner sig i, men samtidigt behöva stöttning för att själv kunna utvecklas. Det är 

viktigt att utmana barnet på en lagom nivå så att barnet känner att de både vill och kan erfara 

nya kunskaper och erfarenheter och som pedagog är det viktigt att se varje barn som en 

enskild individ, för att kunna utmana och stötta i den utvecklingszon hen befinner sig i, d.v.s. 

den närmaste utvecklingszonen är olika för alla barn. Vilket även läroplanen styrker:  

Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs 

så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att 

erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. (Skolverket, 

2016, s.11) 

 

Språket är en central utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och en viktig del i ett 

barns liv och redan från allra första stund kan barnet kommunicera med sin omvärld genom 

kroppsspråk, kroppskontakt och blickar och genom språket blir barnet delaktigt och får 

sociala erfarenheter (Säljö, 2011). För att kunna förstå och tolka sin omvärld behöver man 

använda sig utav olika sätt att kunna kommunicera, ett av de sätten kan utifrån Vygotskij 

kallas för mediering. Mediering handlar så som Smidt (2010) tolkar det om att kommunicera 

och då med hjälp utav främst olika tecken och symboler, språket blir då som ett verktyg som 

förmedlar och förstärker barnets tänkande. Vygotskij menar enligt Svensson (1998) att 

individen kan utveckla sitt sätt att kommunicera med hjälp utav samspelet med andra 

individer. Hon menar att när barnet får vara i samspel med individer som kan förmedla sina 

kunskapar och erfarenheter lär sig barnet att behärska och förstå sin omvärld. 

Vidare belyser Svensson (1998) och Askland & Sataøen (2009) vikten av att barn får ingå i 

sociala sammanhang, de menar att det är samspelet mellan individer som driver utvecklingen 

framåt. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) menar att i verksamheten skall leken ses som 

en viktig del i barns utveckling och lärande. Det är i leken som barns fantasi, inlevelse och 

kommunikation stimuleras på ett lustfyllt sätt och ger möjlighet till att bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter. På likande vis menar Askland & Sataøen (2009) att leken är en stor 

del av barns utveckling och har ett utvecklingsvärde som både delar och ger kunskap och 

erfarenheter hos den enskilda individen. 
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3. Metod 
 

I detta kapitel kommer jag att ta upp den metod jag har valt att använda mig utav i min studie, 

jag kommer även att redogöra för hur jag gick tillväga under hela processen för att nå mitt 

resultat samt de etiska överväganden man behöver beakta innan man påbörjar sin 

undersökning.  

 

3.1 Metodval 

Fejes & Thornberg (2015) menar att det väsentliga för att kunna utföra sin studie är att först 

titta på vad man vill undersöka, för att sedan kunna välja på vilket sätt man vill undersöka. I 

en kvantitativ metod använder man bland annat enkäter, frågeformulär och experiment för att 

nå sitt resultat. Det är med hjälp utav matematik och statistik, som sedan kategoriseras man 

kommer fram till det slutliga resultatet (Backman, 2008). Detta till skillnad från en kvalitativ 

metod där intervjuer eller observationer används och det är informantens erfarenheter och 

svar som ligger i fokus och utifrån det få fram mera utförligare och lärorika resultat 

(Johansson & Svedner, 2006). Min studie utgår från en kvalitativ metod där jag använt mig 

utav semistrukturerade intervjuer, både genom personliga möten men även i skriftlig form. I 

en semistrukturerad intervju är frågorna förbestämda men kan komma att ändras under 

intervjuns gång, följdfrågor kan alltså tilläggas. Man måste hela tiden se till informanten om 

hen visar tecken på att vilja berätta mera bör man ha flera följdfrågor, som möjligtvis icke är 

förutbestämda (Löfgren, 2014). I de skriftliga intervjuerna är det svårare att kunna ställa 

följdfrågor direkt, om det skulle behövas kan det göras i efterhand. Som intervjuare behöver 

forskaren enligt Löfgren (2014) se till att inte döma informanten i sitt arbete eller eget 

tyckande utan att istället ta tillvara på allt hen säger eller skriver för att kunna utföra sin 

studie. Vidare menar författaren att om frågorna anpassas kan det medföra att informanten 

känner sig trygg och avslappnad, vilket i sig medför att informanten förhoppningsvis kommer 

ge mer intressant och relevant information till min studie (Löfgren, 2014). 

 

3.2 Urval  

Johansson & Svedner (2006) tar upp att det är urvalsmetoderna som ligger till grund för vad 

resultat utifrån sina undersökningar blir. Jag valde att göra mina intervjuer på två olika 

förskolor i en stad i mellersta Sverige. Min tanke var att göra mina intervjuer på två större 

förskolor då jag tänkte att det var en större chans att flera pedagoger skulle kunna ställa upp 

och medverka i mina intervjuer. Att göra intervjuer på olika förskolor ansåg jag kunde ge mig 

ett bredare resultat eftersom att förskolor arbetar på olika sätt. Min förhoppning var att få 

intervjua pedagoger som arbetar med barn i olika åldrar för att kunna se om det finns 

skillnader beroende på ålder. Sex stycken pedagoger deltog i mina intervjuer, senare i 

resultatkapitlet kommer jag att ge en kort presentation av dem.  
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3.3 Etiska överväganden 

Löfdahl (2014) beskriver att de etiska aspekterna handlar om att man som forskare behöver ta 

hänsyn till en rad olika regelverk innan man påbörjar sin studie. Vetenskapsrådet (2017) 

fortsätter att beskriva hur man behöver tänka kring de etiska aspekterna när man gör sin 

undersökning, när man skall gå igenom sitt empiriska material samt hur man skall behandla 

detta efter avslutad studie. Vidare tar Vetenskapsrådet (2017) och Löfdahl (2014) upp de fyra 

huvudkrav som behöver tas hänsyn till innan man påbörjar sin undersökning och under hela 

processen med sin studie. Dessa huvudkrav har tagits hänsyn till under denna studie, såväl 

som i planeringen som genomförandet av studien.  

Informationskravet beskriver Löfdahl (2014) som en information där informanterna får ta del 

av information kring studien, hur den skall gå till samt vad de har för rättigheter såsom att 

avbryta deltagandet när de vill utan några frågor eller konsekvenser som följd. Tillsammans 

med informationsbrevet medföljer en samtyckesblankett. Löfdahl (2014) beskriver om 

samtyckeskravet, där hon menar att man som forskare behöver ha deltagarnas samtycke till att 

delta eller motstå i studien. Genom att alla deltagare i studien informerades muntligt samt fick 

skriva under en samtyckesblankett så är dessa krav tillgodosedda. Johansson &                 

Svedner (2006) beskriver konfidentialitetskravet, de menar att det handlar om att 

informanterna får vara helt anonyma i undersökningen och även i studiens resultat, denna 

information fick informanterna i denna studie ta del utav i informationsbrevet. All information 

som man som forskare får tillgång till får inte på något sätt lämnas vidare eller framstå så att 

informanterna eller förskolan kan kännas igen. Här ingår även att när studien är färdig skall 

allt material som samlat in förstöras. All data och information om informanterna och 

förskolan som samlats in under denna studie har enbart användas till det syfte som var tänkt i 

forskningen, vilket Löfdahl (2014) beskriver som nyttjandekravet. 

 

 

Genom att följa dessa etiska forskningsetiska anvisningar visar 

man respekt för de personer som deltar. Man vinner förtroende och 

därmed ökar motivationen hos de medverkande att delta 

konstruktivt i undersökningen. (Johansson & Svedner, 2006, s. 30) 

 

3.4 Genomförande 

Jag började min undersökning med att maila mitt informationsbrev (se bilaga 1) till de två 

förskolechefer på de förskolor jag hade valt. I mitt mail berättade jag vem jag var och vad jag 

ville undersöka. Där fanns det också med informanternas rättigheter enligt Vetenskapsrådet 

(2017). På informationsbrevet fanns även kontaktuppgifter till mig och min handledare ifall 

det fanns några funderingar eller liknande. I mailet skickade jag med en samtyckesblankett (se 

bilaga 2) där de som valde att delta kunde fylla i sitt samtycke om medverkan i mina studier. 

Tre pedagoger på ena förskolan och tre pedagoger på den andra förskolan ville delta och skrev 

under samtyckesblanketter. Tre av de pedagoger som ville medverka i min undersökning 

valde att göra skriftliga intervjuer då de kände att det kunde vara svårt att hitta en lämplig tid 

för intervjuer. De andra intervjuerna valde jag att spela in med min mobiltelefon för att kunna 

hålla fokus på informanterna och samtalet vi hade, något som Johansson & Svedner (2006) 
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menar ges möjlighet till och är en viktig del i en kvalitativ intervju.  Min tanke var att 

intervjuerna skulle ta 30 min/pedagog, men samtalen varierade istället mellan 20–40 

minuter/pedagog. De pedagoger som valde att göra en skriftlig intervju lämnade sina svar till 

mig när de kände att de hade svarat färdigt på frågorna. Vi kom överens om att jag fick 

återkomma om det uppkom några funderingar eller liknande från min eller deras sida, men 

ingen mer kommunikation behövdes mellan oss. 

 

3.5 Bearbetning 

Som tidigare nämnt valde jag att spela in de intervjuer som jag hade på förskolorna i ljudform 

med hjälp av min mobiltelefon, detta för att jag under de intervjuerna ville vara så närvarande 

som möjligt och inte tappa fokus på mina informanter så att samtalen inte blev fullständiga. 

Något sådant hade lätt kunnat hända om jag istället hade valt att inte spela in och då istället 

anteckna samtidigt som jag skulle lyssna och ställa eventuella följdfrågor. När mina intervjuer 

var färdiga började jag direkt att transkribera materialet för att på så sätt lättare komma ihåg 

detaljer som känslor och uttryck, inför mitt slutliga analysarbete. Bryman (2011) lyfter att 

tolka och förstå känslor hos informanterna är en viktig del i bearbetningen av sitt 

intervjuresultat. Jag lyssnade på intervjuerna en och en, flera gånger och valde då samtidigt att 

skriva ner allt som pedagogerna hade sagt. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att lyssna på 

sina intervjuer flertalet gånger för att inte missa relevant information. Jag valde sedan att ta ut 

det material som jag ansåg kunde besvara mina frågeställningar, d.v.s. jag valde bort 

information som jag ansåg inte var väsentlig (till exempel information kring vad avdelningen 

pedagogerna arbetade på hette och när flera av pedagogerna kom in på matematiska ämnen). 

De intervjuer som gjordes skriftligt lästes noggrant igenom och därefter kunde jag påbörja 

sammanfattningen av mitt material. 

 

3.6 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Bryman (2011) skriver om reliabilitet och validitet som viktiga begrepp för att kunna få en 

tydlig bild av kvaliteten på undersökningen som utförs. Vidare förklarar författaren begreppen 

och beskriver reliabilitet som kvaliteten på forskaren. Bryman (2011) menar att om forskaren 

har skaffat sig erfarenheter kring sitt valda syfte och hur metoden man valt skall användas, är 

reliabiliteten hög då forskaren kan ge sina informanter en tydligare bild av det som undersöks. 

Innan jag gick ut på fältet och gjorde mina intervjuer valde jag att läsa på kring det valda 

ämnet och hur mina intervjuer skulle utformas för att på det sättet ge informanterna en 

tydligare bild av det jag ville undersöka. Bryman (2011) förklarar även att begreppet 

reliabilitet kan ses som ett verktyg för att avgöra hur trovärdiga studiens resultat är. Vidare 

förklarar Bryman (2011) begreppet validitet och menar då att forskaren måste se till att 

undersökningen mäter det som är det tänkta syftet med studien. Mitt syfte är att synliggöra 

hur pedagoger upplever att de arbetar med estetiska uttrycksformer i förskolan samt hur de 

upplever att det arbetet stärker barns sociala samspel. Jag anser att validiteten i min studie är 

hög då jag har intervjuat aktiva pedagoger i förskolan om deras upplevelser, uppfattningar och 

tankar. Mina intervjuer blev både ljudinspelade intervjuer med personliga möten och skriftliga 

intervjuer. Vilket gjorde att under bearbetningen av mitt material kunde jag på ett enkelt sätt 

gå tillbaka till intervjuerna för att se så att ingen relevant information missats. Även det ger 

studien hög validitet. Generalisering enligt Johansson & Svedner (2006) handlar om att se på 
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sitt resultat och kunna påvisa att de uppfattningar som utlästs kommer bli desamma oavsett 

antalet intervjuade personer. Mitt resultat är inte generaliserbart då jag endast intervjuar sex 

stycken pedagoger från två olika förskolor i samma stad. Det går då inte att utläsa att det 

pedagogerna säger är generellt för alla förskolor, då studien riktar sig mot enskilda 

pedagogers egna upplevelser och erfarenheter.  
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4. Resultat och analys 
 

Detta kapitel kommer att delas in i tre delar. Första delen kommer kort att presentera mina 

intervjupersoner, andra delen kommer belysa resultatet av mina frågeställningar. Tredje delen 

i detta kapitel kommer att beskriva min resultatanalys.  

4.1 Presentation 

Pedagog A är en 46 årig kvinna som arbetat på förskola i 14 år och är utbildad förskollärare. 

Arbetar just nu med 2–3 åringar. Hon har ett stort intresse för estetiken och tycker det är 

väldigt roligt att arbeta med dessa tillsammans med barnen.  

Pedagog B är en 57 årig kvinna som har arbetat på förskola i 15 år, tidigare har hon varit 

dagbarnvårdare i 12 år. Hon är utbildad barnskötare och arbetar just nu med 1–2 åringar. Hon 

finner ett intresse i att arbeta med alla olika uttrycksformer.  

Pedagog C är en 40 årig kvinna som arbetat på förskola i 17 år, gick barn och 

fritidsprogrammet på gymnasiet och studerande sedan direkt vidare till förskollärare. Hon 

arbetar just nu med 3 åringar. Brinner för att arbeta med olika former av drama och sång 

tillsammans med barnen. 

Pedagog D är en 31 årig kvinna, utbildad förskollärare sedan 2 år tillbaka. Har innan dess 

arbetat som barnskötare i 6 år. Just nu arbetar hon med 2–3 åringar. Hon är framförallt 

intresserad av att arbeta med dans/rörelse och skapande. 

Pedagog E är en 28 årig kvinna som har jobbat i 1 år inom förskolan, hon är utbildad 

förskollärare. Arbetar just nu med 5 åringarna på förskolan. Estetiken för henne är viktig att 

arbeta med och något hon finner stort intresse för.  

Pedagog F är en 20 årig man som är utbildad barnskötare och har arbetat inom förskolan i 1 

år med erfarenhet innan sin utbildning med både verksamhetsförlagd utbildning samt 

sommarjobb. Arbetar med 4–5 åringar. Brinner extra för musik kopplat till rörelse.  

 

4.2 Resultat 

4.2.1 Hur arbetar pedagoger i förskolan med de estetiska 
uttrycksformerna i den dagliga verksamheten? 

 

Pedagog A beskriver estetik som allting som barnen gör med kroppen, hur de väljer att 

använda sitt kroppsspråk, men även hur de använder sig utav mimik och blickar. På liknande 

vis beskriver pedagog B vad estetiken handlar om för henne, hon beskriver att det är de olika 

uttryckssätten barnen använder sig utav, men även om hur miljöerna på förskolan är 

utformade, vilket även pedagog C nämner: ”man tänker mycket på hur man utformar 

miljöerna, det ska locka barnen estetiskt”. Även för pedagog D och E handlar estetiken om på 

vilket sätt man väljer att uttrycka sig genom olika ämnen så som: dans, musik, drama, 

skapande men även i leken. Pedagog E uttrycker att hon anser det vara lätt att fånga barnens 

intresse inom detta område eller att inspireras av det man ser barnen göra, som en ingångsport 

till att fortsätta arbetet med de estetiska uttrycksformerna. Pedagog C berättar även för mig att 
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hon anser det vara estetik när man arbetar med drama, läsa böcker, gå in i olika rollekar, både 

styrda och utifrån barnens intresse, målande och skapande. För pedagog F handlar estetiken 

om de olika uttrycksformerna, han förklarar att för honom är estetiken bred och att man kan 

vrida och vända på det på många olika sätt och former samt att med små och enkla medel går 

det att arbeta med. Som ett exempel tar han upp att bara sätta på musik helt plötsligt och börja 

dansa anser han att vem som helst kan göra. Pedagog F uttrycker sig: Tycker man om det man 

gör så krävs det inte mycket ifrån en för att kunna utföra arbetet med de estetiska 

uttrycksformerna.  

 

Pedagog C berättar hur hon och hennes kollegor tänker när de skall utforma miljöerna i 

verksamheten. På hennes avdelning väljer de att utforma miljöerna utefter barnens intressen 

där barnen hela tiden får vara delaktiga i skapandet av material men även i förändringen av 

miljön, såsom önskemål av olika rum, färger och material. För pedagog C är utformningen av 

miljön ett viktigt moment i arbetet med de estetiska uttrycksformerna, hon anser att det blir 

roligare och mer lustfyllt för barnen när miljöerna är estetiskt anpassade. Vilket även är något 

som pedagog B vill belysa: ”miljön på avdelningen spelar en stor och viktig roll för barns lek 

och lärande, miljön behöver se estetiskt inbjudande ut för barnen”. Pedagog E lyfter även hon 

att barnen på hennes avdelning ofta får vara delaktiga i att utforma miljöerna. 

 

Pedagog A berättar att de just nu inte har så mycket planerat arbete med dessa, utan att det blir 

mer spontana aktiviteter. Vilket även är något som Pedagog B förklarar, hon arbetar med de 

yngre barnen på förskolan (1–2 år) och där arbetas det inte med det estetiska på ett bestämt 

schema, utan de försöker ta tillvara på vad barnen visar genom sitt kroppsspråk eller verbalt 

om de kan, visar barnen att de vill röra på sig (dansa) så gör dem det tillsammans med barnen. 

Även pedagog D förklarar att de inte på hennes avdelning arbetar utefter ett schema inom de 

estetiska ämnena, utan mycket handlar om vad barnen är intresserade av för dagen. Vilket 

även pedagog B förklarar, för henne handlar det om att fånga barnen där och då för att kunna 

utmana dem i de olika uttrycksformerna.  

 

Pedagogerna berättar hur de arbetar just nu med sina barngrupper på förskolan inom de 

estetiska uttryckssätten. Pedagog A berättar hur de leker mycket vilda djur just nu och då 

framförallt lejon. Där säger pedagog A att: ”i just den leken kommer det in mycket rörelse, 

t.ex. när lejonen smyger, i dessa situationer blir det väldigt spontant från både barnens och oss 

pedagogers sida”. Hon förklarar att det är av stor vikt att ta tillvara på när barnen själva 

kommer med idéer för att sedan kunna bygga vidare på det. Även Pedagog B berättar att i 

hennes arbetslag läggs det stor vikt på att ta tillvara på barnens intresse, därför arbetar de just 

nu med babblarna som barnen har visat stort intresse för. Dessa arbetar dem med utifrån de 

estetiska uttrycksformerna, så som både musik, sång & rörelse. Pedagog F beskriver att de på 

hans avdelning arbetar aktivt med många olika estetiska uttrycksformer genom de olika 

projekt de arbetar med, men han menar även på att det kommer in naturligt i barnens lek. Det 

han anser komma in mest i deras dagliga verksamhet är drama, sång och skapande. Han 

menar att musik och dans finns med nästintill dagligen men han anser att det mer är på en 

vardaglig nivå än att de arbetas med i verksamhetens projekt. På pedagog D´s avdelning 

arbetar de med Barbapapa figurerna som ett tema, varje figur tillhör ett mål i förskolans 

läroplan. Till exempel så står Barbaskön för konst och skapande, Barbalala för musik och 

Barbafin för rörelse och yoga. Här menar pedagog D att arbetet med de estetiska 

uttrycksformerna kommer in naturligt i deras dagliga verksamhet. Hon berättar vidare att de 
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ofta skapar tillsammans med Barbaskön utifrån barnens önskemål, barnen har till exempel 

skapat instrument som de använder sig utav när de sjunger. Pedagog E berättar att de arbetar 

dagligen med de olika estetiska uttrycksformerna på hennes arbetsplats och många gånger 

utan att ens tänka på det uttrycker hon. Hon anser att det är bild och skapande som 

förekommer mest. Hon förklarar att i barnens bildskapande kan de fånga processen och 

tankegångar kopplade till exempelvis projekt. Yoga har alltid varit en stor del av deras 

verksamhet och här berättar hon att musik, uttryck och rytmik kombineras. Pedagog C 

däremot lyfter att hon främst arbetar med sagolådor tillsammans med barnen. Just nu har de 

arbetat mycket med gamla klassiker såsom Guldlock, Bockarna Bruse etc. Hon berättar att 

pedagogerna först har introducerat materialet och karaktärerna för barnen och nu får de även 

arbeta med de själva vid bordet, både leka och sjunga. Hon tycker att det är viktigt att barnen 

får chansen att också leka med materialet och då är sångpåsar och sånglådor ett bra material, 

då dessa brukar innehålla flera olika figurer och småsaker blir barnen ofta inspirerade av de 

sånger som sjungits tidigare och tar detta vidare in i sin lek. Pedagog C tar upp att hon tror att 

man automatiskt tar med sig sitt personliga intresse in i arbetet med de estetiska 

uttrycksformerna. Hon berättar vidare om att drama är något som ligger henne varmt om 

hjärtat och hur viktigt det är för henne att barn får lära sig att skilja på fantasi och verklighet. 

Hon lyfter även att det är av stor vikt att man som pedagog vågar prova på främmande saker, 

”det gäller att rannsaka sig själv också, våga prova, våga göra fel och gör om”. Spänningen 

och mystiken är något hon nämner flertalet gånger och detta då kopplat till fantasi. Något de i 

hennes arbetslag hade arbetat med i drama gällande fantasi och verklighet, var att barnen fick 

gå in i sagans värld och då med en rockring som gräns för att vara i verkligheten och sedan få 

kliva in i fantasins värld. Detta förklarar hon som något som har varit väldigt uppskattat hos 

barnen.  

 

Pedagog D lyfter att de arbetar med drama i form utav appar på en lärplatta, i berättelser och i 

leken, här menar hon att barnen får möjlighet till att uttrycka sina känslor på ett annat sätt. 

Digitala verktyg är något som hon säger är en stor del i deras arbete, genom dess verktyg får 

barnen möjlighet till ett nytt sätt att uttrycka och bearbeta sina tankar, känslor och idéer. 

Under senaste terminen har även pedagog E börjat arbeta med digitaliseringsverktyget green-

screen och detta har hon märkt väcker stor nyfikenhet bland barnen. Hon fortsätter: ”Genom 

att kunna ta sig till andra platser stimuleras barnens förmåga till berättelse och då de filmar 

kan barnen utföra drama”. Pedagog E förklarar vidare att hon tycker det utvecklar barnens 

kreativitet och förstärker barnens förmåga till fantasi. Det hjälper även barnen att se en helhet 

och kunna se saker från olika perspektiv. Barnen får vara producenter av det de själva anser 

estetiskt och tillåts att uttrycka detta på olika sätt. 

 

Möjligheter som finns med de estetiska uttrycksformerna är många anser flera av 

pedagogerna. Pedagog E berättar att det handlar om att fånga barns lärprocesser, att barnen 

här får använda alla sina sinnen. Man kan tolka det barnen uttrycker och de estetiska 

uttryckssätten anser hon vara ett sätt för barnen att bearbeta och förstå ny kunskap. Estetiska 

uttrycksformer är kreativt och kan genomföras med relativt enkla medel. Det engagerar och 

förenar. Kan användas både enskilt men även sammankoppla flera uttrycksmedel med 

varandra. Pedagog D förklarar att genom deras temaarbete har hon sett att: ”barnens 

självkänsla och självförtroende har stärkts och tilliten till deras egna förmåga har ökat”. Att se 

barnens ögon tindra när de gör något som de själva har valt och känner att de klarar av, 

förklarar pedagog D är en drivande faktor i hennes dagliga arbete.  
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Några utav pedagogerna lyfter att de skulle vilja arbeta mera med de estetiska 

uttrycksformerna. Pedagog A menar att hon skulle vilja arbeta mera med de olika formerna 

tillsammans, såsom till exempel musik och skapande. Hon anser det vara av stor vikt att 

arbeta med detta med barnen, med sina egna erfarenheter pekar hon på att barn lär sig bäst 

genom kroppen, inte att sitta still och till exempel titta i en bok. Hon avslutar med att barnen 

skall ha lärandet med sig hela livet och då är rörelsen extremt viktig. Pedagog F har ett stort 

personligt intresse för musik och rörelse tillsammans i olika former, vilket han försöker ta 

med sig till sitt arbete varje dag, men som han skulle vilja arbeta med i större utsträckning. 

Musiken är något som pedagog E säger att de borde bli bättre på i hennes arbetslag och ett sätt 

att utveckla detta skulle kunna vara att arbeta med rytmik och olika instrument. Hon tror att 

musiken kan bli den estetiska uttrycksform som blir drabbad p.g.a. bristande kunskap hos 

pedagogerna. 

 

4.2.2 Hur bidrar de estetiska uttrycksformerna till sociala samspel 

mellan barn?  

 

Pedagog A menar att arbetet med estetiska uttrycksformer gör mycket för barnens sociala 

samspel. Hon uttrycker ”barn behöver ha det sociala samspelet för att kunna utvecklas, det är 

min lilla filosofi”. Hon menar att barn behöver få röra på sig och använda alla sina sinnen för 

att kunna utveckla det sociala med andra individer. Pedagog A berättar att hennes mål är att 

hela tiden se till att barnen får uttrycka sig med sin kropp tillsammans med andra, då hon vet 

hur viktigt samspelet är för barnen. Pedagog C förklarar att hon kan se att samarbetet finns 

hos barnen hela tiden, de sociala koderna kommer mer och mer. När de arbetar med de 

estetiska uttrycksformerna som blir ett socialt sammanhang, lär barnen tillsammans och av 

varandra. Hon berättar att ”de estetiska uttrycksformerna är ett bra hjälpmedel för att lära sig 

att uttrycka sig själv och sina känslor, men även ett enkelt sätt till att få barnen att socialisera 

sig”. Hon påpekar hur viktigt hon anser det vara att varje individ får uttrycka sig på sitt egna 

sätt och att ge olika möjligheter till olika individer.  

 

Flera pedagoger lyfter att de kan se det sociala samspelet tydligt hos barnen. Två av 

pedagogerna lyfter att de kan se att de äldre och yngre barnen på förskolan hjälper varandra – 

vilket är samspel. Pedagog B förklarar att när de gör större saker tillsammans, till exempel tar 

fram ett stort papper där alla barnen får rita tillsammans är det mycket samspel, de visar 

tydligt med sitt kroppsspråk att de samarbetar med varandra. På liknande vis berättar pedagog 

F att när de har större samlingar eller aktiviteter tillsammans med hela förskolan kan han 

tydligt se att de yngre tar efter de äldre barnen både vad de gäller rörelser (vid till exempel 

sångsamlingar) men även att de äldre barnen tar väldigt mycket hänsyn till de yngre, de vill 

hjälpa till och visa allt som de kan och lära de yngre barnen. Vilket även pedagog A berättar, 

ibland har de ”gäster” på avdelningen och då av 4- och/eller 5åringar. Där kan de tydligt se 

hur 2åringarna vill göra som dem äldre, att de ser upp till dem. Pedagog A anser att om man 

har blandade åldersgrupper kan det ge ringar på vattnet och hon menar då att barnen kan 

hjälpa varandra att lära. Hon ser i sin barngrupp att barn i samma ålder tar hjälp utav varandra 

i olika sammanhang, såsom att i skapandet sträcka varandra pennburken eller i dansen visa 

varandra olika rörelser, vilket i sig bidrar till en ökad kommunikation och samspel mellan 
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barnen. Att barnen tar hjälp utav varandra är även något Pedagog B ser mycket i sin 

barngrupp (1-2år). Hon berättar att nu när de arbetar mycket med babblarna så har det köpts in 

figurer och dessa hämtar barnen ofta och gärna, men de hämtar ofta två stycken figurer för att 

ge en figur till en kompis för att kunna dramatisera tillsammans. Hon berättar vidare att när de 

äldre barnen sitter och skapar så går gärna de yngre barnen också och hämtar liknande 

material för att sätta sig bredvid för att kunna skapa på liknande sätt. Detta kopplar pedagog B 

till en början till ett samspel mellan de olika åldrarna. 

 

Pedagog F berättar att det sociala samspelet kommer fram mycket både i de mera 

pedagogstyrda aktiviteterna men också i barnens fria lek. Här kopplar han tydligt till de olika 

estetiska uttrycksformerna som de arbetar med som till exempel skapande och dramatisering 

där barnen hjälps åt att hitta lösningar och genom detta kommer fram till ett resultat. Även 

pedagog E berättar att samspel finns med nästan hela tiden när de arbetar med de estetiska 

uttrycksformerna. Hon berättar vidare mera specifikt hur hon anser att det sociala samspelet 

kommer in i de estetiska uttrycksformerna och då förklarar hon såhär:   

 

Samspel handlar om så mycket, bland annat turtagning, samarbete, 

gemensamt lärande, utgå från ett gemensamt intresse, tolka 

gemensamma problem, stärka gruppdynamiken, skratta och ha 

roligt tillsammans. (Pedagog E) 

 

 

Pedagog D och E förklarar tydligt hur de anser att de estetiska uttrycksformerna bidrar till ökat 

socialt samspel och även vikten av pedagogens roll. De berättar att arbetet med de estetiska 

uttrycksformerna kan bidra till barns utveckling och lärande. Det bidrar till en ökad förståelse 

för andra, kommunikation, turtagning, kunna uttrycka sina känslor och framför allt det sociala 

samspelet mellan barn-barn men även mellan barn-pedagog. De menar att man måste vara en 

medforskande och härvarande pedagog för att kunna hjälpa barnen vidare, att finnas där för att 

kunna ställa frågor, öppna upp för samarbete och kommunikation och hjälpa barnen i deras 

sökande efter ny kunskap. Genom att arbeta med de estetiska uttrycksformerna utvecklas 

barnens förmåga att samspela med andra, att kunna förstå sin omgivning och att sätta ord på 

sina känslor och tankar.   

 

4.3 Analys 

De intervjuerna som ligger till grund för denna studie visar att pedagogerna anser det finnas 

stora och många fördelar med att arbeta med de estetiska uttrycksformerna och detta verkar 

vara ett ämne som pedagogerna i min studie brinner extra för att arbeta med tillsammans med 

barnen. Pedagogernas olika kunskaper inom dessa ämnen visar på vilka sätt de väljer att 

arbeta med de estetiska uttrycksformerna på respektive förskolor. Generellt uttrycker 

pedagogerna att dans/rörelse och skapande var de estetiska uttrycksformerna som användes 

mest och anledningen till detta tolkade jag som att dessa uttrycksformer är generellt lättare att 

anpassa sig till oavsett ålder på barngrupp. Men även att många av pedagogerna kände att de 

saknade tillräckliga kunskaper för att utföra till exempel musik. Pedagog B, C och E berättar 

hur viktigt de anser det vara att utforma förskolans olika miljöer så att de passar barngruppen 
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estetiskt. De fortsätter att prata om att när man anpassar miljöerna så blir det ett roligt och 

lustfyllt lärande för barnen och detta är även ett utav förskolans läroplansmål:  

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten 

ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta 

till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya 

erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Skolverket, 2010. s.9) 

 

Det framkom i tre utav intervjuerna att arbetat med digitalisering (IKT – informations & 

kommunikationsteknik) där lärplattor med olika appar, green-screen samt olika sorters 

programmeringsrobotar används som ett kompletterande material där det skall vara lättare och 

tydligare för barnen att uttrycka sig och sina känslor. Utökad tillit till sin egen förmåga och 

stärkt självförtroende och självkänsla berättar pedagog D att hon sett hos barnen i arbetet med 

digitalisering. Medan pedagog E nämner att genom green-screen får barnen chansen till att ta 

sig till en annan plats och då samtidigt som pedagoger eller barnen själv filmar, så har barnens 

förmåga till berättande och drama utvecklats.  

Samtliga pedagoger i min studie kan tydligt se att barns sociala samspel utvecklas något 

enormt när man arbetar med de olika estetiska uttrycksformerna. Flera pedagoger lyfter även 

att genom de estetiska uttrycksformerna kan man få barnen att socialisera sig på ett enkelt 

sätt, då barnen t.ex. kan sitta och skapa tillsammans och där sker det då ett samspel. Pedagog 

E och F berättar om att när de arbetar med de olika uttrycksformerna kan de se hur barnen 

samarbetar genom bland annat att lösa olika problem som uppstår i till exempel skapande. 

Vidare tar pedagog E upp många olika delar som hon anser stärka det sociala samspelet, bland 

annat gemensamt lärande och att tolka gemensamma problem. Flera av pedagogerna lyfter 

även att när de olika åldrarna möts så sker en annan form av samspel, där de menar att barnen 

tar efter varandra och framförallt tar hjälp utav varandra. Det lyfts av de flesta pedagoger att 

lika viktigt som det är när pedagoger är där och styr aktiviteter utefter projekt eller teman, lika 

viktigt är det för barnen att få vara med och påverka sin egen situation, just för att det sociala 

samspelet ökar mellan barn-barn och barn-pedagog i de olika möten som då sker. Något som 

även kom fram utifrån mitt resultat är att de estetiska uttrycksformerna även kan vara ett bra 

hjälpmedel för att barnen skall kunna lära sig att uttrycka sig själv och sina känslor.  

 

Något jag tydligt kunde konstatera som nästan alla de intervjuade pedagogerna tog upp var att 

det fanns ett stort hinder för att arbeta med de estetiska uttrycksformerna i den mån och tid 

man vill. Hindret för detta är just tiden och till en del även personalbrist. Pedagog A förklarar 

att hon uttryckligen tappar lusten ibland för att göra det hon vill och brinner för tillsammans 

med barnen p.g.a. dessa olika anledningar. Hon anser det vara lika viktigt att göra för- och 

efterarbete när det kommer till de estetiska uttrycksformerna, hon trycker på att det är 

framförallt efterarbetet som behöver analyseras både för sin egen skull men också för barnens 

skull. Pedagog B tar även hon upp att möjligheterna för att arbeta med de estetiska 

uttrycksformerna finns, men att det gäller att finna tiden för det, vilket även pedagog C tar 

upp. Hon beskriver att hindren som hon ser för att kunna arbeta med de estetiska 

uttrycksformerna är tiden och att de ofta måste ”ställa in” planerade aktiviteter för att personal 

är sjuka och då behöver de istället ha ett bra barnfokus och ta sig igenom dagen. Detta är även 

något som pedagog F tar upp, att det finns många möjligheter att kunna arbeta med de 

estetiska uttrycksformerna men även två större problem, tiden och personalbristen.  
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Samtliga pedagoger i min studie var eniga om att de vill ge barnen så mycket de bara kan 

under deras tid på förskolan då det är dessa år som lägger grunden för barnens fortsatta 

utveckling och lärande men framförallt för deras framtid, och för att kunna göra det behöver 

de estetiska uttrycksformerna dagligen arbetas med.  
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5. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer jag att diskutera mitt resultat i relation till den litteratur och forskning 

som tagits upp i tidigare kapitel. Vidare kommer jag diskutera mitt val av metod, vad jag 

ansåg gick bra och vad jag hade kunnat göra annorlunda, samt förslag till vidare forskning i 

relevans till min studie.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av mina studier visar att pedagogerna anser att de estetiska uttrycksformerna är en 

viktig del av verksamheten på förskolan och som bör arbetas med dagligen. Pedagogerna som 

intervjuats är alla eniga om att estetiska ämnen är något som används i förskolans dagliga 

verksamhet. Något som framkommit i min studie är att alla pedagoger hade ett intresse för 

något eller några av de estetiska uttrycksformerna och arbetar med dem aktivt på respektive 

förskola. Att det anses viktigt att ha ett personligt intresse för de estetiska ämnena var något 

jag kunde avläsa i mitt material, då informanterna hela tiden återkopplande till sitt egna 

intresse under intervjuerna. I mina intervjufrågor valde jag att ställa frågan om pedagogerna 

hade det personliga intresset för de estetiska uttrycksformerna tidigt, vilket gjorde att jag 

kunde avläsa om det gjorde avtryck i vilket ämne dem väljer att arbeta med på förskolan. Att 

man som pedagog har och visar intresse för det man arbetar med är enligt Askland & Sataøen 

(2009) en viktig del för att kunna utmana, utveckla och ge barnen ett lustfyllt lärande.  

De estetiska uttrycksformerna är en stor del av barns all utveckling och lärande, pedagog D 

lyfter att arbetet ger barn möjlighet till att bearbeta och uttrycka sina känslor, sin fantasi och 

utveckla det sociala samspelet, vilket även Skolverket (2016) beskriver som ett av målen i 

förskolans läroplan. Genom att få uttrycka sina känslor tillsammans med andra barn och 

pedagoger i till exempel dans, bidrar till att barnen får en ökad tillit till sin egna förmåga och 

möjlighet till att stärka sin självkänsla och sitt självförtroende.  

Att vara en närvarande och engagerad pedagog menar Askland & Sataøen (2009) är viktigt 

när man arbetar med barnen på förskolan för att kunna hjälpa dem att utveckla samspelet 

vidare. Även Wassrin (2016) betonar vikten av att pedagogers närvaro och engagemang har en 

betydande roll för barns samspel och detta menar hon kan göras med små enkla medel. I mina 

intervjuresultat kunde jag tolka att informanterna ansåg att pedagoger överlag är ”rädda” för 

att använda vissa av de estetiska uttrycksformerna för att rädslan över att göra ”fel” är stor. 

Jag anser att det som Wassrin (2016) menar, att pedagogers engagemang för att kunna utmana 

och utveckla barnen i det sociala samspelet väger tyngre än rädslan över att göra ”fel”. Som 

pedagog C sa i sin intervju: Våga prova, våga göra fel och gör om!  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet kunde jag se att pedagogerna i min studie var eniga 

om att genom arbetet med de estetiska uttrycksformerna ges barnen möjlighet till att utveckla 

sitt sociala samspel, då arbetet med de estetiska uttrycksformerna ofta sker i sociala 

sammanhang. Något som Strandberg (2006) menar är vad barnen skall göra genom hela sitt 

liv. Pedagogerna menar att barnen lär av varandra oavsett ålder och sammanhang. Studien 

visar även att pedagogerna tydligt kan se att när barnen får vara i sociala sammanhang så sker 

utveckling i att uttrycka sig själv och sina känslor. Genom att låta barnen få vara i olika 
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sociala sammanhang bidrar det till en ökad förmåga att samspela med andra, förståelse för sin 

omgivning och att lättare kunna sätta ord på sina känslor och tankar. Den pedagogiska miljön 

på förskolorna har också en roll i det sociala samspelet (Skolverket, 2016), läroplanen ger 

uttryck för hur man väljer att utforma miljöerna har viktig betydelse för att lärandet och 

utvecklingen skall kunna ske, något som även flera av mina informanter lyfter som viktigt. 

Änggård (2005) och Häikiö (2007) diskuterar bild- och skapande användandet i förskolan, de 

både vill belysa att denna estetiska uttrycksform är en aktivitet där barn prövar och utvecklar 

sin identitet och på det sättet kan skapa ett socialt sammanhang. Detta var även något som 

framkom i mina intervjuresultat där flera pedagoger berättar att de kan se att skapande 

situationer bidrar till en identitetsutveckling genom det sociala samspel som barnet befann sig 

i, oavsett om barnen målande enskilda bilder eller tillsammans med andra barn. Askland & 

Sataøen (2009) lyfter att leken har en stor betydelse för barns sociala samspel, men även för 

deras utveckling och lärande. Vilket även mina respondenter var eniga om. Flera av dem 

berättade att de valde att arbeta med olika estetiska uttrycksformerna som enskilda ämnen, 

men också i barnens lek. Till exempel tar pedagog C upp att de har arbetat med olika klassiska 

sagor (Bockarna Bruse, Guldlock) som de har valt att göra som sagolådor. Dessa har de valt 

att introducera för barnen genom sång och musik, för att sedan kunna dramatisera sagorna och 

vidare därifrån använda de i barnens lek. Mjaaland & Heggstad (2014) tar upp att det är leken 

som är den största bidragande faktorn till att barn kan socialisera sig.   

 

Pedagog A beskriver hur barngruppen tillsammans med pedagogerna leker mycket djurlekar, 

där de hela tiden får in flera av de estetiska uttrycksformerna, till exempel när de smyger, 

springer, hoppar, låter som olika djur, vilket bidrar till att hela barngruppen samarbetar och lär 

tillsammans. Alla pedagoger framhäver i sina intervjuer hur barnen i arbetet med de estetiska 

uttrycksformerna kan ges möjlighet att samarbeta med varandra, kommunicera och lösa 

problem, vilket Askland & Sataøen (2009) menar ingår i Vygotskijs närmaste utvecklingszon 

(den proximala utvecklingszonen). Flera av mina informanter beskriver hur de kan se att de 

yngre barnen tar efter de äldre när de arbetar i blandade åldersgrupper, vad gäller de estetiska 

uttrycksformerna. De berättar om hur de yngre barnen ser upp till de äldre och att de försöker 

göra samma saker som dem när de till exempel skapar tillsammans. Säljö (2011) beskriver sin 

tolkning av Vygotskijs närmaste utvecklingszon, där han menar att de yngre barnen redan har 

erfarenheter kring att skapa, men behöver hjälp av någon mera kunnig (de äldre barnen) för 

att klara av nya utmaningar och genom det kunna utvecklas vidare. Detta understryker även 

Svensson (1998) och Askland & Sataøen (2009), de beskriver att, för att utvecklingen hos 

barnet skall kunna utvecklas vidare behöver barnet ingå i sociala sammanhang. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnts använde jag mig av kvalitativa metoder i form av semistrukturerade 

intervjuer i min studie, detta för att jag ansåg den metoden lämpligast för att få svar på mina 

frågeställningar. Metoden lämpar sig bra när det handlar om många frågor som önskvärt skall 

besvaras och som kan vara svåra att enbart se med till exempel metoden observation 

(Johansson & Svedner, 2006). Intervjuer gör ofta att informanten känner sig trygg och 

avslappnad på ett annat sätt än om jag som student kommer till förskolan och observerar. 

Enligt Bryman (2011) gäller det att som forskare ha skaffat sig erfarenheter kring det som 

skall undersökas och på vilket sätt undersökningen skall gå till för att reliabiliteten av studien 
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skall bli hög. Jag anser att reliabiliteten i min studie är hög då jag var påläst kring mitt valde 

syfte och forskningsmetoden innan mina intervjuer gjordes. Vidare tar Bryman (2011) upp att 

innan själva intervjufrågorna ställs kan det vara till stor fördel att lätta upp samtalet genom 

allmänna frågor kring verksamheten eller liknande, vilket jag i mina intervjuer kunde se 

gjorde pedagogerna mer avslappnade. Görs inte det kan jag tänka mig att man som informant 

kan bli nervös inför sådana typer av intervjuer där någon skall ”granska” dig i din yrkesroll. 

P.g.a. tidsbrist från pedagogernas sida gjordes även några av intervjuerna skriftligt, vilket även 

fungerade bra. Pedagogerna fick svara på frågorna i lugn och ro och vi kom överens om att vi 

skulle prata mera om det uppstod några frågor eller funderingar, vilket det inte gjorde under 

tiden de svarade på frågorna eller när jag bearbetade materialet.   

 

Något jag i efterhand anser kan vara negativt med skriftliga intervjuer är att pedagogerna 

enbart svarat på frågorna, medan när jag intervjuade pedagogerna på en förskola var det 

lättare att prata runt frågorna och ställa följdfrågor direkt, med självklart fokus på estetiken 

och dess olika former och uttryckssätt. Hos de skriftliga intervjuerna önskar jag att jag hade 

kunnat se deras känslor inför det de pratade (skrev) om, något jag tyckte blev väldigt 

intressant på de andra intervjuerna. Där kunde jag på ett tydligare sätt se deras känslor inför 

flera utav frågorna, något som Bryman (2011) lyfter som en viktig aspekt. De intervjuer som 

innefattade personliga möten ljudinspelades, vilket Johansson & Svedner (2006) betonar som 

något som bör ske i en intervju för att relevant information inte skall missas. En nackdel jag 

dock kunde se med de personliga intervjuerna var att transkriberingen av det inspelade 

materialet tog lång tid, då jag tyckte det var svårt att plocka ut det material som kunde besvara 

mina frågeställningar eftersom jag ansåg att det mesta var relevant.  

 

5.3 Slutsats 

Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogers uppfattningar om hur de arbetar med 

estetiska uttrycksformer, samt pedagogers upplevelser om hur det arbetet kan bidra till barns 

sociala samspel. Med hjälp av mina intervjuer anser jag att jag har fått svar på mina 

frågeställningar och att jag med mina resultat kan bidra till mer kunskap kring varför de olika 

estetiska uttrycksformerna är viktiga att arbeta med i förskolans dagliga verksamhet samt vad 

de kan bidra till för att stärka det sociala samspelet mellan barn-barn och barn-pedagog. 

Däremot kan jag inte dra en generalisering över alla förskolor i Sverige vad gäller dessa 

frågor eftersom att jag enbart intervjuat ett visst antal pedagoger i en och samma stad i 

mellersta Sverige. De estetiska uttrycksformerna är en stor del av barnens utveckling och 

lärande då de hjälper barnen att kunna uttrycka sig själv och sina känslor. Det är viktigt som 

pedagog att visa intresse för de estetiska uttrycksformerna i arbetet tillsammans med barnen 

för att kunna utmana barnen till ett lustfyllt lärande. Det personliga intresset som pedagoger 

har speglar arbetet de gör med barnen. Arbetet med de estetiska uttrycksformerna ger barnen 

möjlighet till att utveckla det sociala samspelet då de i det arbetet ofta ingår i olika sociala 

sammanhang. Att utforma förskolans miljöer estetiskt har också en betydande roll för barns 

sociala samspel. Så som att skapa olika mötesplatser ger barnen möjlighet till samarbete, 

kreativitet och fantasi, vilket bidrar till ett ökat samspel mellan dem.  

 

Jag önskar att jag hade haft mera tid för att hitta mer forskning som diskuterar mina valda 

frågeställningar. Önskvärt hade varit att finna forskningar som belyste mitt ämne estetiken och 
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dess olika uttrycksformer och hur man tidigare sett att pedagoger arbetat med dessa och/eller 

forskning där det belystes vad de olika estetiska uttrycksformerna gör för barns sociala 

samspel och om de kan bidra till ökat sådant. Utifrån mina intervjuresultat där informanterna 

uttryckte att mycket av barns utveckling sker via kropp och kroppsspråk hade tidigare 

forskning kring dans och drama varit aktuell, men tidsramen gjorde att jag fick avgränsa mitt 

sökande.  

 

5.4 Vidare forskning  

Att kunna göra sin forskning på ett antal flera förskolor på olika orter i Sverige, samt att 

intervjua fler pedagoger vore något jag finner som intressant vidare forskning på samma 

frågeställning. Även att göra undersökningen under en längre period för att då kunna utföra 

flera forskningsmetoder anser jag skulle ge ett bredare och mera ärligt svar. Att istället göra 

intervjuer med ett flertal pedagoger hade också förhoppningsvis gett mig ett annat utfall. 

Möjligtvis också på flera städer utspritt över Sverige för att då lättare kunna göra en 

generalisering. Metoden observation anser jag även vara lämplig för mina frågeställningar, då 

man tydligare kan få se hur pedagoger arbetar med estetiska uttrycksformer i den dagliga 

verksamheten. I vidare forskning hade jag valt att både göra intervjuer med pedagoger och 

observerat både barn och pedagoger i den dagliga verksamheten.  
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Bilaga 1 
 

 

 

 

Informationsbrev gällande examensarbete 
 

Hej! 

Mitt namn är xxx, jag går förskollärarprogrammet vid Karlstads Universitet och 

skall nu påbörja mitt examensarbete. Syftet med min studie är att undersöka hur 

de olika estetiska uttrycksformerna används i förskolans verksamhet. Jag önskar 

nu att få komma till er förskola för att intervjua 6 stycken pedagoger under 

veckorna 47–48. Ditt deltagande i studien är självfallet frivilligt. Du kan välja att 

när som helst avbryta din medverkan utan någon specifik anledning. Både du 

och förskolan kommer vara anonym. Allt insamlat material kommer enbart att 

används i forskningsändamål och efter avslutad forskning och skrivet arbete 

kommer detta förstöras. Min studie kommer att finnas tillgänglig på Karlstads 

Universitet. Jag önskar att spela in intervjuerna i ljudform så att jag kan bearbeta 

materialet under flertalet gånger under studiens gång, i och med detta ser jag 

gärna att du som vill delta i min undersökning fyller i ditt samtycke till det. 

Samtyckesblankett medföljer detta informationsbrev.  

 

 

 

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er! 

 

Mina kontaktuppgifter:                                Handledare kontaktuppgifter: 

Mail: xxx Telefon: xxx                                Mail: xxx Telefon: xxx 

 

Med Vänliga Hälsningar xxxx 
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Bilaga 2 
 

 

 

 

Samtyckesblankett till deltagande i forskningsstudie 

 

 

 

Jag samtycker härmed till att delta i undersökningen via metoden intervju. 

                                                  

 

 

 

 

............................................................................................... 

Ort & datum 

 

 

............................................................................................... 

Underskrift 

 

 

................................................................................................ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 

 

 

 

- Presentation: ålder, kön. 

 

- Vad har du för utbildning inom ditt yrke? 

Hur länge har du arbetet inom förskolan? 

 

- Vad är estetiska uttrycksformer för dig? 

Är du personligt intresse av de olika estetiska uttrycksformerna?  

 

- Arbetar ni med de estetiska uttrycksformerna i den dagliga verksamheten och på vilket 

sätt arbetar ni med dessa? 

 

- Finns det vissa estetiska uttrycksformer som används mer eller mindre? 

I sådana fall, hur tänker du kring det? 

Vad anser du att det finns för möjligheter och hinder att arbeta med estetiska 

uttrycksformer i förskolan? 

 

- Vilket inflytande får barnen när det kommer till arbetet med de estetiska 

uttrycksformerna? 

 

Vad anser du att de estetiska uttrycksformerna gör för barns utveckling och lärande? 

Arbetar alla åldrar tillsammans?  

Ser ni någon skillnad på när äldre och yngre barn arbetar tillsammans jämfört med när 

jämnåriga arbetar tillsammans? 

Skapar de estetiska uttrycksformerna samspel mellan barnen? Isf på vilket sätt?  

 

 

- Hur tolkar du läroplanens mål kring de estetiska uttrycksformerna? 

Hur förhåller ni er till läroplanens mål inom de estetiska uttrycksformerna? 
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