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Abstract 
 

The purpose of my study is to illumine the aesthetic learning process significant in the 

preschool. Focus has been on allowing educators in different preschools to answer questions 

valid the use of aesthetic learning processes. I chose to do my study using an opinion poll and 

a literature review. 

 

The result shows that the preschools use aesthetic learning processes and according to the 

educator’s aesthetic learning process is a very important tool for education in the preschool.  

The notable in this study is that the educators have different views of what aesthetic means. 

The first view is that you only work with aesthetic subjects. The other view about aesthetic 

learning process is that it is about gathering theoretic knowledge’s with help of aesthetic 

activities. Furthermore in the result you can see that the aesthetic learning processes are not 

getting the time that is needed. Instead of letting the children get the whole knowledge the 

educators must have short teaching elements where they often use activities that they are 

comfortable with and also knows how long time it takes. It is important not to interrupt the 

aesthetic learning processes too early. The children must take part of the entire education, 

where reflections and interpretation of the result is listed. 

As all education in the preschool, aesthetic learning process require their own rhythm and 

tempo. It is important that all children participate in the aesthetic learning from their own 

conditions. 

In order to obtain the positive effects of aesthetic learning in the preschool it requires that the 

aesthetic learning process can be given place in the education and that the educators challenge 

their self and the children in different aesthetic activities. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att belysa de estetiska lärprocesserna betydelse i förskolan. Fokus 

har legat på att låta pedagoger på olika förskolor svara på frågor gällande deras användning av 

estetiska lärprocesser.  Jag valde att göra min studie med hjälp av en enkätundersökning och 

en litteraturgenomgång. 

 

Resultatet visar att förskolan använder sig av estetiska lärprocesser och att det enligt 

pedagogerna är ett mycket betydelsefullt verktyg för undervisningen i förskolan. Det 

anmärkningsvärda i denna studie är att pedagogerna har olika syn på vad estetiska 

lärprocesser innebär. Den ena synen är att man arbetar med estetiska ämnen.  Den andra 

åsikten om estetiska lärprocesser handlar om inbringandet av teoretiska kunskaper med hjälp 

av estetiska aktivtiter.  Vidare i resultatet syns det att estetiska läprocesser inte får den tid som 

behövs. Istället för att låta barnen få en helhet utav kunskapen måste pedagogerna ha korta 

undervisningsmoment där de ofta gör sådana aktiviteter som de känner sig trygga i och vet 

hur lång tid de tar.  Det är viktigt att inte avbryta de estetiska lärprocesserna i förtid, barnen 

måste få ta del av helheten där även reflektion och tolkning av resultat finns med. 

 

Precis som all undervisning i förskolan kräver estetiska lärprocesser sin egen rytm och tempo 

och att det är viktigt att alla barnen får ta del av det estetiska lärandet utifrån sina egna 

förutsättningar. 

 

För att estetiska lärprocesser skall få en så positivt effekt som möjligt på lärandet i förskolan 

krävs det att det estetiska lärandet få ta plats i undervisningen och att pedagogerna utmanar 

sig själva och barnen i olika estetiska aktiviteter. 

 

Nyckelord: Estetiska lärprocesser, förskolan 
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1. Inledning 
 

 Estetik är för mig när människor får uttrycka sig och fånga nya erfarenheter, samtidigt som 

man får olika sinnesuttryck och upplevelser.  Det estetiska lärandet ger alla chansen att känna 

sig deltagande i undervisningen, men på sitt eget sätt och villkor.  

 

Förskolan har haft en lång tradition av estetiska aktiviteter i förskolan, de sjunger, spelar 

musik och målar tillsammans. Men ser pedagogerna i förskolan det estetiska lärandet som en 

tillgång och ett hjälpmedel i undervisningen?  En känsla jag har är att de estetiska ämnena inte 

premieras utan får kliva åt sidan för att de teoretiska ämnena skall hinnas med.  Är pedagoger 

medvetna om att de använder estetiska ämnen eller ser de det bara som något användbart i 

kunskap för något annat? När barn i tidig ålder får pröva på att ta plats, att sjunga, dansa och 

dramatisera stärks deras självkänsla och det gör att de i framtiden vågar synas framför andra 

och reflektera över rätt och fel. I en estetisk lärprocess släpper barnen alla sina hämningar och 

de kan tillsammans skapa nya kunskaper och erfarenheter.  

 

Personligen är jag väldigt praktiskt lagd och tycker att det är lättare att lära teoretiska ämnen 

med hjälp av praktiska. För mig är det bättre att pröva på och använda hela kroppen. Mina 

egna erfarenheter av att befinna sig i en estetisk lärprocess är många, det har gett mig både 

glädje, nya kunskaper och social utveckling. I läroplanen för förskolan Lpfö98 (Rev. Uppl.) 

står det att barnen skall få testa på olika uttrycksformer såsom bild, sång, drama och musik för 

främjande av lärande (Skolverket, 2010, s.7). Hur mycket arbetar pedagogerna på förskolan 

med det här och hur mycket tänker de på att inkludera estetiskt lärande i den traditionella 

undervisningen? 

1.1 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att belysa de estetiska lärprocessernas betydelse i förskolan. Fokus 

ligger på att låta pedagoger på olika förskolor ge sin syn på estetiska lärandet och ta reda på 

hur mycket tid och planering de lägger på estetiskt lärande. 

För att nå mitt syfte har jag använt mig av nedanstående frågeställningar. 
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1.2 Frågeställningar 
 

 Vad innebär begreppet estetiska lärprocesser för pedagogerna? 

 Vilken syn har pedagogerna på att undervisa i estetiskt lärande och hur känner de för 

att arbeta med dessa processer?  

 I vilken omfattning använder pedagogerna estetiska lärprocesser i förskolan? 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3 
 

2. Litteraturgenomgång 
 
Här presenteras litteratur och forskning om estetiska lärprocesser 

2.1 Fantasi och kreativitet för lärande  
 

Den sovjetiske filosofen Lev Vygotskij (1896-1934) skriver om fantasi och kreativitet i sin 

bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1995), han menar att det finns två stycken 

grundläggande typer av handlingar (Vygotskij, 1995, s.11). Den första handlar om att 

människan återskapar eller reproducerar olika handlingar. I en estetisk lärprocess återskapar 

barnet det den ser framför sig eller har i minnet, Vygotskij anser att barnet inte skapar något 

nytt, utan det upprepar exakta saker som redan har hänt. Den andra handlingen kombinerar 

nya situationer och jobbar kreativt för nya beteenden.  De här kreativa handlingarna är det 

som gör människan till en varelse som själv skapar sin framtid och reformerar sin nutid 

(Vygotskij, 1995, s. 13). 

 

Redan i tidig ålder börjar barn att skapa och att använda sig av kreativa processer, oftast 

naturligt i deras egen lek, där de återskapar det de redan sett och upplevt tillsammans med mer 

erfarna vuxna. Reproduktionen består av olika associationer som antar olika former, oftast 

syns det i barnens lek. Många antar att barn har mer fantasi än vuxna, Vygotskij menar att 

detta inte stämmer, istället är de mycket fattigare på fantasi jämfört med vuxna som är mogna 

i sin fantasi (1995, s. 40). Ju mer barnen har upplevt, ju mer de vet och ju mer de har tillägnat 

sig i erfarenheter desto större fantasi får de i övriga handlingar. Men barnen i sin tur vågar tro 

på sin fantasi och använda den för att få nya erfarenheter. Varje åldersgrupp har sitt eget 

uttryck och människan har också olika perioder i livet där man har sin eget typiska form av 

skapande. Vygotskij menar att det viktigt att vuxna och pedagoger i både förskolan och skolan 

uppmuntrar barnen att använda fantasin och kreativeteten (Vygotskij, 1995, s. 41). 

 

 2.2 Vad innebär estetiska lärprocesser? 
 

I Nationalencyklopedin beskrivs estetik som: 

”läran om varseblivning och sinneskunskap, term som används i många, delvis besläktade, 

betydelser inom t.ex. filosofi, konst och litteratur. Med estetik avses främst studiet av det 

sköna och dess former och alternativ (kontraster) inom olika konstarter och i naturen” 

(Nationalencyklopedin, 03.12.2012).  
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Estetik förknippas oftast med lust, lust handlar inte bara om att allt skall vara glädje och lätt 

att arbeta med. Det handlar också om att arbeta med att övervinna hinder och ge uttryck för 

känslor och erfarenhet det anser forskarna och lärarutbildarna Lena Aulin- Gråhamn och Jan 

Thavenius (2003, s.137). De har i ett forskningsuppdrag av Sveriges regering kallat Kultur 

och estetisk i skolan arbetat med att utveckla kompetensutvecklingen för lärare inom kultur 

och lärande i skolan. De anser att lusten och glädjen inte går att tvinga fram, utan det handlar 

om människans egen drivkraft och vilja att hämta ny kunskap. Lusten skall arbetas fram under 

lärprocessen gång som en belöning till nya kunskaper och erfarenheter (Aulin- Gråhamn & 

Thavenius, 2003, s. 137). I Läroplanen för förskolan lpfö-98(reviderad, 2010) (Skolverket, 

2010, s. 6) står det att barnens vilja och lust att lära skall uppmuntras och stimuleras. Om det 

inte finns någon lust i lärandet finns det heller inget lärande. Lärprocesser inträffar då 

människan erfar eller gestaltar något med sinnena, små barn använder alla sina sinnen för att 

inta och förstå världen (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s.73). Ju mer barnen använder 

synen, hörseln och upplever nya erfarenheter, desto mer betydelsefulla och givande blir deras 

fantasi (Vygotskij, 1995, s.20). 

 

Ulla Wiklund är musiker och utvecklingskonsult med inriktning estetik i skolan. Hon anser att 

estetiska lärprocesser är ett sätt att bearbeta kunskap och upplevelser, i processen får barnen 

ett sammanhang av känslor, erfarenheter och upplevelser. Tillsammans kan de göra det till en 

helhet (2009, s. 20). Alla språk används för att formulera och gestalta sitt eget lärande. Ett bra 

sätt är att jobba med gestaltningar av frågeställningar och utmaningar, med hjälp av estetiken 

blir frågorna och utmaningarna levande och förståeliga (Aulin- Gråhman & Thavenius, 2003 

s.123). Vidare menar Aulin- Gråhamn och Thavenius att i estetiska lärprocesser arbetar 

barnen med att urskilja kunskap i alla dess former. Det betyder att barnen arbetar både med 

produktion, reception och reflektion i sin tolkning av kunskap. Estetiska lärprocesser består 

både av olika förhållningssätt och metoder för att få kunskap (Wiklund, 2009, s.20), det 

innebär att kunskap tolkas på många olika sätt, där inget är rätt eller fel och tillsammans med 

andra skapas denna kunskap. Estetiska lärprocesser innebär möten mellan barnens egna 

upplevelser och erfarenheter och andra barns och samhällets upplevelser och kunskap (Aulin-

Gråhamn & Thavenius, 2003, s. 122).  

 

Att arbeta och utöva estetiska lärprocesser innebär att barnen befinner sig i en estetisk 

upplevelse, det ger känslor- och sinnesintryck, när vi betraktar något bedömer vi om det är 

intressant, vackert eller fult, vi reflekterar och skapar mening. Estetiska upplevelser leder till 
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reflekterande omdömen (Wiklund, 2009, s.61). De olika känslointrycken kan vara av olika 

slag och storlekar, men det leder alltid till att barnen värderar intrycken och kritisk granskar 

det de har upplevt, det anser den norska förskolärarutbildaren Brit Paulsen (2009, s.31).  Det 

kan innebära att de själva får ge utlopp för sina tankar och intryck genom nya estetiska 

upplevelser, barnens inställning är viktig när de går in i en estetisk upplevelse. De måste ha ett 

öppet sinne och en öppenhet för nya intryck (Paulsen, 2009, s.88).  Därför är det viktigt att 

barnen får lära sig om de olika estetiska språk som finns och att de själva känner sig säkra att 

använda dem och uttrycka sig (Paulsen, 1996, s.82). Chatarina Elsner är lektor vid 

Stockholms universitet. I hennes forskning om lärarnas tankar om de estetiska ämnena menar 

lärarana att estetsiska upplevelser handlar om att bli känslomässigt berörd, men det handlar 

också om att vara delaktig i en skönhetsupplevelse, det är något vackert och tilltalande (2000, 

s.82-83). De menar också att den estetiska upplevelsen är en helhet som inte går att plocka ner 

i delar, utan den måste upplevas och sedan analyseras (Elsner, 2000, s.83). Det är 

betydelsefullt att efter en estetisk upplevelse reflektera och se över den kunskap som barnen 

har fått som erfarenheter. 

2.3 Förskolan och de estetiska lärprocesserna 

Det är i förskolan som barnen lägger grunden för ett livslångt lärande, arbetet skall vara roligt, 

lärorikt och tryggt. Varje barn har olika och unika förutsättningar för lärande i förskolan och 

det är förskolans ansvar att ta vara på detta och hjälpa dem framåt (Skolverket, 2010, s.5).  

 

I förskolans vardag finns det många moment av estetiska aktiviteter, till exempel har nästan 

varje förskola en sång- och musik stund varje dag. Paulsen (2009, s.22) anser att det finns en 

viss kritik i att göra sådana moment utan några större kunskapstänk, hon menar att insikten av 

inlärningspotentialen försvinner i de estetiska aktiviteterna. Jan Thavenius (2004, s. 67) tycker 

att både förskolan och skolans estetik har haft en undangömd roll i skolans värld, ingen vill 

satsa på estetiken. Han kallar estetiken i dagens skolväsende för en modest estetik. Med det 

menar han att det inte har funnits några argument för att stärka estetikens roll i skolväsendet. 

Dessutom anser han att skolans estetik har handlat om att föra vidare traditionella kulturarv.  

 

I förskolåldern strävar barn efter lärande och kunskap, de utforskar nya sammanhang och 

kompetenser, det anser Ingrid Pramling Samuelsson som är professor i pedagogik vid 

Göteborgs universitet och Sonja Sheridan fil. Dr. i pedagogik (2006, s.116). Det är förskolans 
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ansvar att se till att dessa strävande tillgodoses.  Barns tankar och funderingar skall vara 

utgångspunkten i lärandet på förskolan, för att det skall ske krävs det uppmärksamma och 

närvarande pedagoger (Pramling, Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 80).  Lika mycket som de 

strävar efter ny kunskap strävar barn också efter att återskapa det som de har lärt sig, barnen 

vill reproducera de nyvunna erfarenheterna. De mindre barnen på förskolan vill gärna till 

exempel måla sådant som de äldre barnen har målat och leka sådant som de äldre barnen 

redan har lekt (Aulin- Gråhamn & Thavenius, 2003, 139- 140). Förskolan arbetar med att det 

är betydelsefullt att barnen samarbetar, inspirerar och lär av varandra. I Läroplanen för 

förskolan, lpfö-98 (Reviderad- 2010) (Skolverket, 2010) stå det att lärandet skall vara ett 

samspel mellan vuxna och barn, men också mellan barn och barn. Här skall barngruppen ses 

som en betydelsefull del av barnens utveckling och lärande. 

 

Att ta hjälp av estetiska lärprocesser för lärande av annan kunskap är ett pedagogiskt sätt att 

fånga in barnen och låta dem vara delaktiga i sin egen lärprocess. Att arbeta lekpedagogiskt 

innebär oftast att både pedagoger och barn kan gestalta figurer eller till exempel själva sätta 

upp ett drama. Mirella Forsberg Ahlcrona är fil, Dr. i pedagogik och dockteaterpedagog 

verksam vid högskolan i Skövde och Göteborgs universitet, hon anser att lekpedagogik i 

förskolan kan länka ihop ”den riktiga världen” med en lekvärld, där barnen får lära sig om 

olika kulturer, sociala relationer, där gestaltarna kan mediera sin kunskap till barnen. Hon har 

valt att forska om dockans betydelse i förskolan, genom att skapa en social relation till barnen 

genom gestaltningar med hjälp av dockan. Med hjälp av dockan kan barnen även träna språk 

och själva levandegöra dockor och göra egna gestaltningar, både genom återskapande och 

imiterande, men också genom att själva få skapa sina dockor och ge dem ett eget liv genom 

utseende och emotionella egenskaper (Forsberg Ahlcrona, 2012, s. 185- 193). Vygotskij anser att 

genom att låta barnen vara del av en skapande process utvecklar barnens fantasi och 

kreativitet, en sådan process börjar alltid av yttre och inre förnimmelser, det innebär att saker 

som barnen ser och hör blir inspiration till kreativiteten. Sedan kommer en invecklad process 

där det insamlade materialet skall dissocieras och associeras med barnens erfarenheter. Det 

innebär att materialet delas upp i delar, där vissa delar prioriteras och sätts i olika 

sammanhang. Under processens gång kommer dessa delar att omprioriteras och ge nya 

intryck (Vygotskij, 1995, s.31- 32). 

 

Det är viktigt att vara medveten om hur förskolans miljöer och lokaler ser ut och är anpassade 

för det estetiska lärandet. Både den fysiska och mentala miljön är ett pedagogiskt villkor för 
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lärandeprocesser i skolväsendet (Knutes, 2012, s. 174). Det är viktigt att välja vad som skall 

finnas i lokalerna, det är svårt att få med allt. Kari Carlsen och Arne Marius Samuelsen är 

båda förskollärarutbildare och har ansvarat för forskningen kring det estetiska lärandet i 

förskolor i Norge. De anser att för att få en så god kreativ miljö som möjligt i förskolan, är det 

viktigt att lokalerna planeras utifrån fyra faktorer, överskådlighet, flexibilitet, koncentration 

och dokumentation (1991, s.76). Överskådlighet innebär helheten på förskolans lokaler, där 

det redan i byggprocessen är viktigt att lokalerna planeras för pedagogisk verksamhet. Här är 

de enskilda detaljerna betydelsefulla, om det till exempel inte finns tillräckligt med plats är 

det viktigt att utnyttja ytorna maximalt. Det krävs också en stor flexibilitet av rummen, de 

skall kunna förändras snabbt, avskärmas, stimulera och erbjuda utrymmer för varierande lek 

och lärande. För att barnen skall stimuleras och samtidigt skall få möjligheter för reflektion 

krävs ett rum där koncentration och kunskap får ta plats och där de inte bli störda, 

koncentrationen hör ihop med flexibiliteten. Rummet måste också planeras och anpassas till 

de förhållanden som just då stimuleras och reflekteras över. Den sista faktorn handlar om 

dokumentation, genom att presentera och framhålla det barnen har gjort genom utställningar 

och tillgänglighet av arbeten får barnen berätta och reproducera det de har gjort för sig bland 

annat sig själv och besökande på förskolan (Carlsen & Samuelsen, 1991, s.76-82) 

2.4 Pedagogerna och de estetiska lärprocesserna 

I läroplanen för förskolan Lpfö-98(reviderad, 2010) (Skolverket, 2010, s.7) står det att barnen 

skall få kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer bland annat sång, musik och bild. 

Ulla Wiklund (2009, s.40) menar att det är viktigt att det finns utbildade pedagoger som kan 

och vågar arbeta med de estetiska ämnena. Det är viktigt i tidig ålder stimulera och uppmuntra 

barnen att uttrycka sig och det gör de bäst med estetiska uttrycksformer. Att arbeta med 

estetiska lärprocesser innebär också att pedagogerna är medvetna om barngruppen och vilket 

uttryck just den specifika gruppen vill jobba med (Paulsen, 2009, s.82).  

 

I förskolan arbetar pedagogerna tillsammans i ett arbetslag, det gör att de kan ge varandra 

erfarenheter och kunskaper om de estetiska lärprocesserna. Det ger också stora möjligheter att 

de tillsammans kan planera och organisera ett temaarbete för barnen. I sin forskning menar 

Catharina Elsner (2000 s.32, s.55) att pedagoger i skolan är positiva till att de estetiska 

ämnena integreras med de teoretiska.  
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En betydelsefull del i pedagogens arbete är att planera det estetiska arbetet så att det går att 

samarbeta i uppgifterna, ofta handlar estetiskt lärande om samarbete och diskussioner 

(Myndigheten för skolutveckling, 2004, s.78). Pedagogernas expertis ligger i att planera och 

genomföra lärprocesser och kunna ta hjälp av estetisk expertis när det behövs (Aulin- 

Gråhamn & Thavenius, 2003, s. 230). För att pedagogerna skall våga utveckla det tematiska 

och estetiska arbetet är det väsentligt med en ökad kompetens och en kunskap i metodiska 

verktyg för att stimulera alla barnens lärande (Wiklund, 2009, s.105). Estetik och kunskap har 

olika former men det är en angelägenhet att de samarbetar i förskola och skola. Alla 

pedagoger oavsett inriktning behöver utveckla sina kunskaper och se sig själv som 

kulturbägare, på så sätt kan estetiskt lärande kopplas ihop med bland annat matematik och 

svenska (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003, s. 62). När den estetiska undervisningen är väl 

utvecklad och integrerad kan de estetiska lärprocesserna vara ett bra sätt att arbeta med teman 

där olika ämnen fördjupas och analyseras. 

2.5 Den sociala utvecklingen och de estetiska lärprocesserna 

Estetiken skall i skolan vara offentlig, den skall vara öppen för en kritisk dialog, barnen skall 

kunna uttrycka sig i både tal, skrift och dialog, det menar Aulin- Gråhamn och Thavenius 

(2003, s.134-135). De menar vidare att inom den estetiska sociala formen skall människan 

kunna våga göra tvärtom och skolan måste våga ställa frågor och ställa de sociala formerna 

mot väggen. En estetisk lärprocess går ut på att personliga upplevelser, kunskaper och 

erfarenheter möts med andras, genom att mötas utvecklas de sociala erfarenheterna (Aulin- 

Gråhamn & Thavenius, 2003, s. 122). 

 

I Förskolan är de estetiska lärprocesserna en viktig del av barnens sociala utveckling, precis 

som det har nämnts förut får barnen arbeta och diskutera tillsammans och komma fram till ett 

resultat. Brit Paulsen (2009, s. 74, s. 78) tycker att den sociala gemenskapen är ett mål som de 

estetiska lärprocesserna skall ha.  

 

Betydelsen av meningskapande är att göra något begripligt och att få en mening av det, det 

som känns meningsfullt och begripligt för en människa, kan vara helt obegripligt för en 

annan. En viktig del för att förskolan skall vara meningskapande är att alla känner sig 

delaktiga och ger av sin kreativitet, det menar Birgitta Qvarsell professor emerita i pedagogik 
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vid Stockholms universitet och föreläsare vid centrum för barnkulturforskning (2012, s.67). 

Genom estetiska lärprocesser såsom musiken- och bildspråket kan de läsa av mönster och få 

en mening i sin nyfikenhet, det i sin tur skapar ordning i barnets kaos av frågor och sökande 

av kunskap. Att skapa mening ställer stora krav på barnet och deras utveckling utav de olika 

sinnena (Wiklund, 2009, s. 309).   

 

Att reflektera är också en viktig del i en estetisk lärprocess, det barnen utsätts för och tar till 

sig måste också reflekteras över, allt för att det skall bli kunskaper och erfarenheter (Wiklund, 

2009, 17).  I dagens stressiga samhälle är det viktigt att ha stillhet och tid till reflektion både 

för vuxna och barn. Aulin- Gråhamn och Thavenius menar att skolväsendet sätter görandet i 

centrum och reflekterandet i andra hand, detta på grund av förskolans fria skapande och att 

det estetiska fortfarande används som ett moment för avkoppling (2003, s. 194). 

2.6 Tid och de estetiska lärprocesserna 

De estetiska lärprocesserna råkar många gånger ut för bristen på tid, det är svårt för pedagoger 

att ge de estetiska lärprocesserna den tid de behöver för både planering, utförande och 

reflektioner, det menar de båda fil. Dr. Claes Ericsson och Monica Lindgren (2007, s.62). I 

Ericssons och Lindgrens analyser står det att bristen på tid anses vara på grund av för hög 

arbetsbelastning (2007, s. 71).  I skolan ses de estetiska aktiviteterna som något som görs för 

avslappning och en aktivitet för att avbryta mot de teoretiska ämnena. Aktiviteten blir en 

stunds avkoppling för att de sedan kan lägga mer tid på de teoretiska ämnena (Lindgren, 2006, 

s.102). Paulsen (2009, s.85) anser att barnen måste få testa på alla de estetiska uttrycksätten, 

det tar tid och barnen lär i sin egen takt. 

 

Att arbeta med estetiskt lärande kräver sin tid, varje barn har sin egen rytm och tempo som 

måste anpassas till undervisningen. Tid och tempo behöver samarbeta och det är viktigt att 

vara medveten om dess betydelse och anpassningen till det individuella behovet (Knutes, 

2012, 174). Precis som att varje barn har sin egen rytm och tempo kräver också de estetiska 

ämnena och materialen sin egen tid och sitt tempo, dessutom krävs olika arbetsätt och resurser 

(Knutes, 2012, 164). 
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2.7 Styrdokumenten och de estetiska lärprocesserna 

Läroplanen för förskolan Lpfö-98 (reviderad, 2010) ges ut av Skolverket och innehåller mål 

och riktlinjer för pedagoger på förskolan. I Läroplanen kan man läsa om hur estetik skall 

tillämpas i förskolan. Bland annat skall förskolan utveckla barnens uttryck och lärande med 

hjälp av sång, bild, musik, rytm och dans, det utvecklar också barnens kommunikation och 

skapande lust (Skolverket, 2010, s. 7). Vidare skall förskolan sträva efter att varje barn 

intresserar sig för att tolka, samtala om bilder, texter och olika medier (Skolverket, 2010, s. 

10). 

 

Barnen skall i förskolan få utveckla sin fantasi och kreativitet, i Läroplanen står det att: 

”Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin skapande förmåga, förmedla upplevelser, 

erfarenheter och tankar inom olika estetiska uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och 

musik, dans och drama” (Skolverket, 2010, s.10). 

 

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser för skolväsendet, i skollagen står det om 

lagar och rättigheter som barnen och dess vårdtagare har, skollagen bestäms av Sveriges 

riksdag. 

I skollagen allmänna bestämmelser om förskolans utbildningssyfte står det: 

2§ Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetsyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. 

 

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt 

utbildning (SFS 2010:800). 
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3. Metod 
 

Här presenteras tillvägagångsätt och urval i studien 

3.1 Metodval 
 

För denna studie använde jag en enkätundersökning, detta för att få ett större antal 

respondenter, men jag är samtidigt medveten om att utifrån antalet respondenter kan jag inte 

generalisera svaren. Genom en enkät kunde jag också sprida min undersökning till andra delar 

av Mellansverige. 

Jag valde också att använda mig av enkäter där alla respondenter skulle få vara anonyma. 

3.2 Urval  
 

För att sprida min enkät, valde jag att höra av mig till en verksam samordnare på ett stort 

skolområde, samordnaren har många kontakter och kunde sprida den vidare till förskollärare 

inom området. Jag mailade också verksamma förskollärare runt om i Mellanssverige som jag 

personligen känner. 

I undersökningen deltog 20 förskollärare. 

 

3.3 Tillvägagångsätt 
 

Studien gjordes med hjälp av en enkätundersökning som jag valde att göra med hjälp av 

www.enkät.se. Det är en svensk hemsida som hjälper privatpersoner och företag med 

enkätverktyg och frågeformulärsdesign. Med hjälp av detta formulär kunde jag introducera 

min studie, mitt syfte och sedan presentera mina frågor. Genom att använda mig av enkät.se 

kunde respondenterna lämna in digitala svar direkt. I enkäten valde jag att ha både öppna och 

fasta frågor, detta för att få tydliga svar, men också för att få pedagogernas egen syn på 

estetiska lärprocesser. Frågeformuläret finns med som bilaga i slutat av studien. 

 

För att sprida min enkät till så många som möjligt valde jag att via mail höra av mig till en 

verksam samordnare på ett stort skolområde, jag frågade om denne ville sprida min enkät via 

länk och mail till förskollärare på skolområdet. Samordnaren var väldigt positiv och skickade 
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länken till de flesta förskollärare inom området.  Detta gjorde att min enkät kom ut till ett stort 

antal förskollärare och mitt urval blev mycket större. 

 

3.4 Metodkritik 
 

Med hjälp av en enkätundersökning fick studien många respondenter, men om det hade 

funnits mer tid skulle jag ha sökt mer respondenter, för att få ett mer kvantitativt resultat. Det 

var svårt att välja mellan att göra en enkätundersökning eller att göra intervjuer. Genom en 

enkätundersökning får jag större antal svar men samtidigt kan jag ställa djupare frågor i en 

intervju. Det som fällde avgörandet var att tiden var knapp och att jag ville ha så många svar 

som möjligt. 

 

Den stora fördelen med att använda enkät är att den når ut till många och att alla respondenter 

får identiska frågor. På så sätt passar metoden studien då frågeställningen är sådan att man vill 

nå så många förskollärare som möjligt. 

– Enkät är en skriftlig förfrågan som riktar sig till många mottagare som skall svara på 

papper, internet eller i någon annan form (Kylén, 2004, s. 53). 

 

Enkäten består av både öppna och fasta frågor. Fördelen med öppna frågor är att respondenten 

får stor frihet att svara på frågorna och åsikterna styrs inte lika mycket av den som har skrivit 

enkäten (Kylén, 2004, s.61). Genom fasta frågor är det lätt att svara och lätta att bearbeta, 

dock kan de fasta svaren i motsatt till de öppna styra tanken och ge mindre genomtänkta svar 

(Kylén, 2004, s.71). 

3.5 Etiska överväganden 
 

I enkätens informationsbrev stod det tydligt att enkäten var anonym och att svaren endast 

kommer att användas till mitt examensarbete. 

Frågorna förvaras på enkät.se hemsida, där de endast är jag med hjälp av lösenord kan gå in 

och titta. Efter genomförd studie kommer svaren att raderas. 
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3.6 Validitet och Reliabilitet 
 

Eftersom det är en liten studie där endast 20 förskollärare har svarat kan jag inte generalisera 

resultatet till alla förskollärare i hela Sverige. Alla mina respondenter fick i början av enkäten 

kryssa i att de är utbildade förskollärare. 

 

Jag har medvetet använt enkätundersökning med likadana frågor och svarsalternativ till alla 

respondenter, jag har strävat efter att frågeformuleringarna är sådana att de inte går att 

missförstås och att de är lätta att besvara. Dessutom valde jag att göra en provenkät bland 

mina kurskamrater som snart är utbildade förskollärare för att få en så hög validitet som 

möjligt. 

 

Vid genomgång av mina enkätsvar kunde jag se att alla respondenter hade valt att svara på 

alla mina frågor. 
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4. Resultat 

I resultatet finns direktciterade utdrag ur enkätundersökningen. 

4.1 Pedagogernas syn på estetiska lärprocesser 
 

I resultat finns det två tydligt olika åsikter om vad estetiska lärprocesser innebär. För hälften 

av pedagogerna är estetiska lärprocesser ett annat ord för att arbeta med estetiska ämnen. De 

flesta pedagogerna nämner bild och musik som tänkbara estetiska ämnen som kan användas.  

Den andra åsikten är att estetiska lärprocesser är ett sätt att arbeta för att inbringa teoretiska 

kunskaper såsom matematik och svenska med hjälp av estetiska ämnen.  

– det är en kombination av både teori o praktik, man kan använda estetiska ämnen även i 

teoretiska ämnen.  

Några få av pedagogerna ser estetiska lärprocesser som ett sätt att arbeta med kunskap, där 

känslor och samarbete utvecklas och sedan resulterar i reflektioner. 

– Jag skulle vilja säga att det är när barnen genom jobb med det estetiska, skapar ett större 

utvecklande och därigenom kan se sitt eget resultat. 

De påpekar att det är viktigt att jobba med barnens alla sinnen och stimulera båda 

hjärnhalvorna. Många anser också att barnen vill ha ett synligt resultat efter processen, det ger 

dem möjligt att analysera och reflektera och ta till sig nya erfarenheter. 

 

Alla pedagogerna svarade ja på frågan om de använde estetiska ämnena regelbundet i sin 

undervisning, om de svarade ja fick de automatiskt svara på frågan -” Om Ja, på vilket sätt?”. 

I dessa svar syns det tydligt att de jobbar med de estetiska lärprocesser integrerat med de 

teoretiska, många av pedagogerna svarar att de använder estetiskt lärande inom till exempel 

naturvetenskapligt lärande, matematik och språk. Även kroppsuppfattning och socialt samspel 

nämns som kunskaper som tränas med estetiskt lärande.  

 – T.ex. kan man med hjälp av både bild, drama, dans och musik utveckla språket, 

matematiska tänkandet och barnens kreativitet. Vi kan träna motoriken och det sociala 

samspelet och samarbetsförmågan m.m.  

De menar också att de används naturligt i förskolans vardag, många uppger att det är ett 

dagligt moment att ha en samling där de antingen sjunger eller har någon sorts röris (en sorts 

rörelseaktivitet anpassat till mindre barn, min anm.) eller dans. Barnen har själva tillgång till 

pennor, saxar och papper om de vill måla eller pyssla under dagen. 

– I förskolan är det naturligaste sättet barn lär sig på, vi har mycket musik, rörelse och 

skapande verksamhet. 
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Upptäckarperspektivet är också ett sätt att arbeta med estetiskt lärande, här får barnen inte 

bara pröva på, utan också diskutera själva ämnet estetik. Det är betydelsefullt att barnen också 

får pröva på till exempel endast bildämnet, en av pedagogerna tar till exempel upp att det är 

väsentligt att visa hur färger kan blandas för att få nya färger och att de sedan får samtala om 

vad som hände. Många menar att samtalet eller reflektionen ofta glöms bort i till exempel 

bilden. 

- Det är viktigt att låta barnen berätta om vad de har målat eller vad en bild föreställer. 

4.2 Vilka estetiska ämnen använder förskolan? 
 

För att ta reda på vilka estetiska ämnen som förskolan använder, fick pedagogerna rangordna 

de estetiska ämnena beroende på hur mycket de använde dem. De ämnen som de fick gradera 

var dans, musik, bild och drama.  Det går att se tydligt att det är bildämnet som används 

flitigast, men den är tätt följd av musik. I rangordningen angav nästan alla pedagoger bild 

eller musik på första eller andra plats. I kommentarerna till varför just de användes mest säger 

de återigen att bild och musik är en naturlig del i förskolans vardag och lärande.  

– Bilduppgifter finns med som ett återkommande inslag i planeringen för veckan, fast 

musikstund, men även spontana tillfällen. I musikstunderna försöker jag även få in rörelse 

och dans och rörelse. 

Många försöker integrera estetiska ämnena i olika teman som de arbetar med. 

– Förra veckan var vi ute och plockade löv som barnen sedan fick göra lövrävar av. 

Annars har de även fått göra hösttavlor, svampar och lavar, allt inom vårt tema om 

hösten. 

De anser att bild och musik är lätt att få in i undervisningen och det är något som barnen 

tycker om att arbeta med.  

 

Dans och drama är de ämnena som graderas som det de använder minst, många av 

pedagogerna känner sig inte trygga med att arbeta med till exempel dans, men de ser gärna 

dans som en del utav musiken eller rörelseleken. Drama är ett ämne en del pedagoger 

använder i sin undervisning på förskolan Till exempel berättar en pedagog att de ofta arbetar 

lekpedagogiskt på förskolan, de sysslar med gestaltningar av sagofigurer som följer med 

barnen under terminen. Det gör att de lär känna varandra och de kan tillsammans arbeta med 

till exempel egna gestaltningar och musikövningar.  
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Andra pedagoger uppger att de arbetar med så kallade ansvarsgrupper, det innebär att 

pedagogerna tre dagar i veckan turas om att ha pedagogiskt arbete med barnen. Där skall det 

bland annat finnas dans, hinderbana och ateljéarbete där det viktiga är att de får arbeta 

skapande. För dem är det viktigt att det pedagogiska arbetet undervisar barnen i motorik, 

socialt samspel och samarbetsförmåga.   

4.3 Hur mycket tid finns det för estetiska lärprocesser i förskolan? 
 

Alla pedagoger uppger att de i alla fall en eller flera gånger per vecka använder sig av 

estetiska lärprocesser, de flesta uppger att de använder sig av något sorts estetiskt ämne i det 

pedagogiska arbetet varje dag. Det finns heller inte någon som uppger att de aldrig använder 

sig av estetiska lärprocesser. 

 

Ungefär hälften av pedagogerna använder estetiska lärprocesser flera gånger per vecka och 

känner att den tiden räcker till. Den andra hälften av pedagogerna vill ha mer tid för estetiska 

aktiviteter, de vill gärna utveckla undervisningen och göra större projekt som pågår över en 

längre tid. Oftast gör de nu aktiviteter som hinner bli klara i stunden, eftersom det är så 

mycket som skall göras. Vidare tycker pedagogerna att de inte hinner göra uppföljningar och 

låta barnen reflektera och analysera över det de har gjort. En av pedagogerna anser att 

förskolan skall utveckla barnens förmåga att iaktta och reflektera, det gör att de söker nya 

kunskaper och erfarenheter.  

4.4 Hur många gånger finns det tid för planering av estetiska lärprocesser? 
 

Många pedagoger menar att planeringen görs i stunden eller att de har en fast planering för 

vad de brukar göra. 

De flesta av pedagogerna hinner planera estetiska aktiviteter en gång i veckan, medans det 

finns några som bara hinner med det en gång per månad eller aldrig.  Pedagogerna uppger att 

de har planeringstid varje vecka, där all planering inom undervisning, omsorg och det sociala 

samspelet skall ingå. Vilket gör att planering för estetiska aktiviteter skjuts upp eller blir en 

del i planering för till exempel undervisning eller omsorg. 
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När de planerar det estetiska lärandet utgår pedagogerna ofta utifrån de estetiska ämnen de 

själva är intresserade utav.  Deras planering utgår också mycket efter läroplanen för förskola, 

där de ofta gör egna tolkningar av målen.  En pedagog påpekar att det är viktigt att planera 

undervisningen och de estetiska aktiviteterna utefter barnens intresse och vad de vill lära sig 

mer om. 
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4.5 Hur trygga känner sig pedagogerna i arbetet med estetiska 
lärprocesser? 
 

 

I den fasta frågan, Känner du dig säker i ditt arbete med estetiska ämnen? svarade över 

hälften att de gjorde det. Men i efterföljande fråga fick de svara på varför de kände sig trygga, 

då var det många som kommenterade att de är trygga i ett eller två estetiska ämnen. Medan de 

andra ämnena kändes otrygga, på grund av för lite kunskap och erfarenheter. 

– Det jag gör blir jag säker på, men ex drama blir svårare eftersom jag sällan tillämpar 

det. 

Återigen anger de bild och musik som de ämnen som de känner sig säkra på att använda i 

undervisningen.  

För att barnen skall få ta del av allt estetiskt lärande väljer pedagogerna att samarbeta i 

arbetsgrupper, då kan de gemensamt hjälpa varandra med stöd och erfarenheter.   

De som känner sig säkra på att använda det estetiska lärandet menar att det är på grund av 

lång erfarenhet. De känner att de vågar testa nya saker och de räknar med att ibland blir det 

bra och ibland går det fel. 

 

 Flera pedagoger vill och tror att de genom till exempel mer fortbildning och erfarenheter utav 

estetiska ämnet skulle känna sig mer trygga och därmed använda det mer i undervisningen.   

– För lite tid till planering och alldeles för få egna fortbildningar inom ämnet. Skulle 

kunna bli bättre på att leta/söka kurser inom ämnet om tiden fanns… 
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 Deras otrygghet bygger mycket på att de känner att de inte har någon tid för planering och 

noggranna genomgångar om och vad estetiskt lärande innebär. 

4.6 Hur upplever pedagogerna miljön på förskolan, är den tillräckligt 
tillfredställande för att utöva estetiska lärprocesser? 
 

På nytt antyder pedagogerna att planering och samarbete över arbetsgrupperna gör att det är 

svårt att utnyttja de miljöer som erbjuds. Många av pedagogerna menar att det går att använda 

lokalerna men de måste planeras om och förändras. 

 

Samarbete med arbetsgrupperna gör också att det är svårt att få tid i ateljérum och lekhall, 

även om de finns, är det svårt att få tid för en längre aktivitet. 

          – Svårt att hitta utrymmen där man kan spara och sedan leka med det man skapat. 

Att kunna använda andra rum gör också att barngruppen kan delas upp, det gör att 

pedagogerna kan dela upp sig och varje barn får mer uppmärksamhet. Nu är det svårt att dela 

upp sig på grund av lokalbrist. 

 

De som ser positivt på sin förskolas miljö menar att de utnyttjar alla utrymmen som finns, det 

gör att även om det inte finns tid i ateljén eller lekhallen passar många på att använda sig av 

utemiljön, både på förskolans gård men också i skogen. 

  

Ett stort antal pedagoger tycker att deras lokaler är anpassade till barnens spontana estetiska 

aktiviteter. 

– vi har lokaler och kläder, material där barnen kan leka prova på olika karaktärer. 

  

Pedagogerna som anser att de har en givande miljö för estetiska lärprocesser menar att om 

man verkligen vill så går det att anpassa miljön och undervisningen till estetiskt lärande.   
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4.7 Sammanfattning av resultat 
 

Det finns två framträdande åsikter om vad estetiska lärprocesser innebär, hälften av 

pedagogerna ser det estetiska lärandet som en aktivitet i förskolan, medan den andra hälften 

ser de estetiska aktiviteterna som ett hjälpmedel för vidare lärande av teoretiska ämnen. Det 

estetiska lärandet används regelbundet på förskolan, ofta flera gånger i veckan. Nästan 

hälften av pedagogerna känner sig nöjda med den tid de har för att utöva estetiska 

lärprocesser, men den andra hälften av pedagogerna känner att de inte hinner utveckla och 

gå vidare i det estetiska lärandet. De känner att de inte kan ta vara på barnens tankar och 

reflektioner. Anledningen till att det estetiska lärandet inte hinner utvecklas, är att 

pedagogerna inte har tid att ta reda på ny redskap och att planera dessa. Istället väljer de 

göra sådana estetiska moment som de redan känner till och vet hur de kommer att 

utvecklas, oftast ingår det antingen musik eller bild. Många av pedagogerna känner sig 

trygga i att använda just dessa estetiska ämnen, samtidigt som de känner en osäkerhet att 

använda till exempel drama och dans. Anledningen till detta är att de har för lite kunskap 

och att det inte finns tid för att pröva på och planera nya kunskaper. De som känner sig 

trygga i alla de estetiska ämnena är de pedagoger som har lång erfarenhet och känner att de 

vågar pröva på nya undervisningsmetoder, där de både kan lyckas och misslyckas. Det är 

viktigt att förskolan har en inspirerande miljö som tillåter både spontana lekgestaltningar 

och pedagogledda undervisningsmoment. För att de estetiska lärprocesserna skall få bästa 

resultat krävs det lokaler och miljöer som är anpassade för estetiska aktiviteter, många av 

förskolorna har bland annat ateljéer och lekhallar.   
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5. Diskussion 
 

Det estetiska lärandet används flitigt i förskolan på ett eller annat sätt. Varje dag används de 

till exempel i sångsamlingar eller i en rörelse aktivitet, det är viktigt för pedagogerna och de 

själva tycker att det är ett lustfyllt och naturligt sätt att lära på. 

 

Pedagogerna i förskolan har oftast en planeringstid varje vecka, i den skall all planering för 

hela veckan ingå. Det finns ett samband mellan att planeringstiden inte räcker till och 

pedagogernas otrygghet att välja ny estetisk undervisning. Eftersom planeringstiden går åt till 

andra saker väljer pedagogerna aktiviteter som de vet vad det handlar om och känner sig säkra 

med och vet hur lång tid det tar. Svårigheterna att planera och samarbeta med de andra 

barngruppernas pedagoger gör också att de estetiska får skjutas upp eller hoppas över. Precis 

som det nämndes tidigare i litteraturdelen, anser pedagogerna att det är viktigt att samarbeta 

och föra vidare kunskap och erfarenheter för att estetiska lärprocesser ska bli så bra som 

möjligt. 

 

Bristen på tid gör också att de estetiska lärprocesserna brister i behovet av reflektion. Aulin- 

Gråhamn och Thavenius menar att estetiska lärprocesser handlar om att intressera sig för de 

estetiska kunskaperna (2003, s.123), det innebär att barnen i processen även behöver få 

reflektera och återskapa. I resultatet syns det att barnen inte ges någon chans till att reflektera 

det de själva skapar och lär sig. Jag upplever att barnens tankar förstärks när de får berätta och 

förklara vad de skapat och varför de har gjort på ett visst sätt. Det stärker också barnens 

självkänsla och då de får uppmärksamhet av mig som pedagog, de få känna att de syns och att 

deras tankar och intressen räknas. 

 

I resultatet finns det två tydliga åsikter om estetiska lärprocesser, det ena är att de är ett annat 

ord för att arbeta med estetiska ämnen, det saknas en lärprocess där reflektion och vidare 

kunskap kan skapa en helhet. Även om de flesta förskolorna har estetiska aktiviteter flera 

gånger i vecka tror jag att det är betydelsefullt att barnen få större insikt om hur teknikerna 

fungerar och hur de kan vidareutvecklas.  Brit Paulsen anser att inte möta de frågor som kan 

uppstå i de estetiska aktiviteterna gör att inlärningstillfället reduceras (Paulsen, 2009. 22).  

 

 Den andra tydliga åsikten om estetiska lärprocesser handlar om att de ger barnen chansen att 

få vidare kunskap i annat teoretiskt ämne med hjälp av estetiska aktiviteter och lärande.  
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 Estetiska lärprocesser handlar om att få en enhetsyn på sin kunskap, sortera den och ta till sig 

erfarenheter som känns relevanta. Det är också viktigt att kritiskt analysera tankar och 

kunskaper. Paulsen (2009, s.76) menar att i en estetisk lärprocess måste barnen kritiskt sortera 

och stärka det analytiska tänkandet.  Precis som en av pedagogerna säger är det viktigt att alla 

barnens sinnen stimuleras och att det skapar ett större utvecklande.  I en estetisk lärprocess 

måste också möten, upplevelser, känslor och reflektioner finnas (Aulin- Gråhamn & 

Thavenius, 2003, .s.122).  

 

En betydande del i estetiska lärprocesser är miljön, det är viktigt att miljön är inbjudande och 

tillåtande för de olika processerna. Att anpassa de lokaler som förskolan tillgår är viktigt för 

en god pedagogisk miljö (Knutes, 2012, s. 173). I enkäten uppgav pedagogerna att de inte var 

nöjda över tillgången av lokaler, men att de försöker utnyttja alla skrymslen och vrår som 

finns. För att få en bättre pedagogisk miljö för estetiska lärprocesser tycker pedagogerna att 

lokalerna på förskolan behöver förändras, det viktigaste argumentet är att de vill kunna spara 

färdiga resultat. Som det är nu måste de plocka undan det färdiga resultatet direkt, vilket gör 

att barnen inte kan reflektera över resultat och använda det vidare vid ett senare tillfälle. 

 

Ett argument för större lokaler är att de inte till fullo kan utöva dans och rörelse. Flera av 

förskolorna har lekhallar, problemet är att de är svåra att boka och de innehåller också många 

redskap som är svåra att få ur vägen.  Som det är nu prioriteras inte dansen och rörelsen, 

istället försöker de att göra så mycket rörelseaktiviteter de kan utomhus på gården eller i 

skogen. 

 

Precis som litteraturen anser är det viktigt att dokumentera vad och hur barnen leker, genom 

att dokumentera kan pedagogerna se vad barnen använder och kan behöva för material. På så 

sätt kan de plocka bort överflödiga leksaker och möbler. Genom att dokumentera barnens lek 

kan pedagogerna också se deras intresse och sedan använda det i den pedagogiska 

undervisningen. 

 

Självklart använder de flesta förskolor estetsiska aktiviteter en eller flera gånger varje vecka 

precis som de flesta har uppgett och de är nöjda med den tiden. Men det är tiden som de har 

valt att ge de estetiska lärprocesser som är anmärkningsvärt, många aktiviteter kan avslutas 

vid samma tillfälle och det finns ingen tid till reflektion över den kunskap som de har fått. 

Hälften av pedagogerna känner sig missnöjda med den tiden och de vill göra något åt det. För 
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att det skall finnas tid för aktivitet och planering finns det olika sätt att lösa problemet, med 

bland annat planering. Precis som några pedagoger uppger arbetar de med så kallade 

ansvarsgrupper, där kan de bestämma vad vilken som skall ha ansvaret för de olika 

undervisningsmomenten och planera över hur lång tid det behövs. Det gör också att 

pedagogerna kan planera för längre projekt och teman. Precis som litteraturen tycker jag att 

det är viktigt att låta estetiska lärprocesser ta tid och de kräver tid, men om pedagoger lägger 

den tiden i början så minskas behovet efterhand, när barnen har lärt sig hantverket och 

processen. 

I enkäten uppgav de flesta pedagogerna att de kände sig trygga i sitt arbete med estetiska 

lärprocesser, detta på grund av lång erfarenhet och att det är ständigt återkommande moment i 

barngruppen. Men i följdfrågan varför de känner sig trygga, är det anmärkningsvärt att många 

uppger att de känner sig trygga i bara några estetiska ämnen, de flesta uppger bild och musik 

som de använder mest. Flera av pedagogerna anser att de inte har någon kunskap i alla 

estetiska ämnen, det gör att de känner sig osäkra att använda alla. För att pedagogerna skall 

känna sig tryggare i undervisningen med estetiska aktiviteter kan ansvarig skolledning till 

exempel erbjuda pedagogerna nya kunskapstillfällen och inspirationsdagar, det inspirerar 

pedagogerna att våga testa nya kunskapsmoment. 

 

 Precis som litteraturen anser, tror pedagogerna att det är givande att dela med sig av den 

kunskap och erfarenheter som varje pedagog har. De pedagoger som har uppgett att de känner 

sig trygga i arbetet har även de uppgett att de kan samarbeta med arbetskollegor och att de 

känner stöd i tilltro till av varandra. Jag anser att det är viktigt att pröva på och tänka att 

barnen inte heller känner sig säkra i undervisningen. Precis som Vygotskij (1995, s.41) menar 

är barn inte rädda för att pröva på nya saker, de ser det som ett sätta att skapa nya kunskaper 

och erfarenheter. Jag tror det är viktigt att pedagoger och vuxna vågar testa ny kunskap och 

utmana sina egna tankar. Några pedagoger som svarade på enkäten berättade att de arbetar på 

förskolor med lekpedagogisk inriktning, det är ett sätt att inspirerat fånga barnen och väcka 

deras intresse för kunskap. För dem innebär det att de själva får arbeta kreativt och ständigt 

måste fantisera fram nya gestaltningar och det gör att de känner sig tryggare i de estetiska 

lärprocesserna. Det här är ett inspirerat och roligt sätt att sprida vidare det estetiska lärandet 

till barnen, barnen vågar själva att göra egna gestaltningar och det i sin tur leder till att de i 

framtiden vågar utöva fantasin och kreativiteten i lärandet. 
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Både litteratur och resultat pekar på att fortbildning för pedagoger är väsentligt för förskolan. 

Ulla Wiklund (2009, s.105) anser att vidare utbildning är betydelsefullt för att pedagogerna 

skall känna sig trygga i arbetet med estetiskt lärande.  Som det är nu känner de sig säkra i de 

ämnen som de har kunskap i. Det är betydelsefullt att alla pedagoger i förskolan får kunskap 

och tro på att estetiska lärprocesser verkligen fungerar i den pedagogiska undervisningen. En 

betydande punkt för detta är kontinuerlig fortbildning och inspirationstillfällen och precis som 

det har nämnts förut så har skoledningen en viktig roll här. Även pedagoger anger det som en 

viktig punkt för att de skall känna sig trygga och bättre planera det estetiska lärandet. Precis 

som Aulin– Gråhamn och Thavenius anser kan det även vara bra att till exempel bjuda in 

expertis inom de olika estetiska områdena, det kan vara konstnärer, musiker och 

danspedagoger (2003, s. 231, 233). På detta sätt kan både barn och pedagoger få inblick i 

grundläggande tekniker och bli inspirerade att själva pröva på. 

5.1 Slutsats 
 

För att estetiska lärprocesser skall ge bästa resultat i förskolan krävs det att de får ta plats och 

tid i undervisningen, tid som inte finns idag. Estetiska lärprocesser innebär att barnen behöver 

uppleva, producera och reflektera något som idag inte prioriteras i förskolans undervisning. 

För mig handlar estetiska lärprocesser om att få en helhet av sin kunskap, idag missar 

förskolan tid för reflektion vilket gör att barnen inte kan ta vara på kunskapen och ta med sig 

erfarenheter. Ett sätt att lösa dessa problem är att arbeta med så kallade arbetsgrupper som 

några pedagoger har uppgett, där kan de dela upp ansvaret och planera över en längre tid. 

Även om de arbetar med ansvarsgrupper är det betydelsefullt att alla pedagoger samarbetar 

över arbetsgrupper och delar med sig av sin kunskap och erfarenheter. Det ger dem större 

trygghet att våga utveckla estetiska aktiviteter och göra dem till en självklar del av 

undervisningen i förskolan. I undervisningen utmanar pedagogerna barnens tankar och 

erfarenheter, för att undervisningen skall bli intressant är det även viktigt att pedagogerna blir 

utmanade i sina tankar om nya kunskaper, på så sätt får drama, dans och rörelsen 

förhoppningsvis en större roll i förskolans undervisning. 

 

I resultatet finns många hinder för att estetiska lärprocesser skall bli verklighet, förskolan 

behöver mer tid för undervisning i de estetiska aktiviteterna och pedagogerna behöver även få 

mer kunskap och trygghet i hur de kan använda de estetiska ämnena. Men även om det finns 

hinder tycker jag att det syns att förskolan verkligen använder estetiska aktiviteter och att de 
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verkligen lyfter fram dem som ett användbart sätt att förmedla kunskap, där alla kan känna sig 

delaktiga och få berikande upplevelser för ett livslångt lärande. 

5.2 Fortsatta studier 
 

För vidare studier skulle det vara intressant att observera pedagoger ute i verksamheten för att 

se om de verkligen gör det de säger att de gör.  Det skulle också vara intressant att höra 

barnens tankar och åsikter om att arbeta med estetiska aktiviteter detta skulle göras bäst 

genom intervjuer. 
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Bilaga 1 Enkätfrågor 
 
Vad betyder estetiska lärprocesser för dig? Välj ett alternativ som passar dig. 

¤ Det är när barnen jobbar med estetiska ämnen, såsom bild, drama, dans och musik 

¤ Med hjälp av estetiska ämnen arbetar barnen med teoretisk kunskap såsom matematik och 

svenska 

¤ Det är när barnen spontant själva jobbar med olika estetiska ämnen. 

¤ Annat ________________________________________ 

 

Använder du estetiska ämnen(bild, dans, musik och drama) som ett hjälpmedel i 

samband med barnens lärande? 

¤ JA  

¤ NEJ 

 

Om: JA, på vilket sätt? Om: NEJ, varför? 

 

_______________________________ 

 

 

Hur mycket tid läggs på estetiska lärprocesser i barngruppen? 

¤ Flera gånger i veckan 

¤ En gång i veckan 

¤ En gång per månad 

¤ Aldrig 

 

Tycker du att det är tillräckligt med tid? 

 

¤ JA 

¤ NEJ 

 

Hur många gånger finns det tid för planering finns för estetiska lärprocesser? 

¤ Flera gånger i veckan 

¤ En gång i veckan 

¤ En gång i månaden 



 

 

¤ Aldrig 

 

Vilka estetiska ämnen(Bild, drama, musik, dans och drama) använder du? Rangordna, 

börja med det du använder mest och det du använder minst sist. 

 

 

Ge gärna exempel på estetisk undervisning du har använt 

  

 

 

Känner du dig säker i dit arbete med Estetiska lärprocesser? 

¤ JA 

¤ NEJ 

 

Om: JA, varför? Om: NEJ, varför inte? 

 

 

Upplever du att miljön på din förskola är tillfredställande för Estetiska lärprocesser? 

¤ JA 

¤ NEJ 

 

Om: JA, varför? Om: NEJ, varför inte? 

 


