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Abstract 

The work refers to taking the pulse of aesthetic learning processes in preschool. What is 
defined as aesthetic learning processes? How much influence teachers' subject knowledge 
staging of aesthetic learning processes in preschool? Do the aesthetic learning processes mean 
that the body is seen as the main tool and starting point for all knowledge creation? By use of 
literature review, questionnaire and interview methods examined this closely. The survey 
shows that there is a certain imbalance in the teachers' subject knowledge connected to 
aesthetic expression. The art subject can be seen to have a head start when it comes to staging 
aesthetic learning processes in preschool. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet åsyftar till att ta tempen på estetiska lärprocesser i förskolan. Vad definieras 
som estetiska lärprocesser? Hur mycket påverkar pedagogers ämneskunskaper iscensättandet 
av estetiska lärprocesser i verksamheten? Innebär estetiska lärprocesser att kroppen ses som 
huvudverktyg och utgångspunkt för allt kunskapsskapande? Med hjälp av litteraturgenomgång, 
metoderna enkätundersökning och intervju undersöks detta närmare. Undersökningen redovisar 
att det råder en viss obalans i pedagogers ämneskunskaper i förhållande till estetiska 
uttrycksformer. Bildämnet kan ses ha ett stort försprång när det kommer till att iscensätta 
estetiska lärprocesser i förskolan.  
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Inledning 

Bakgrund till mitt syfte och frågeställningar 
En grundskola med fokus på musik, tre år på ett estetiskt gymnasium med inriktning dans och 
vikariat som barndanslärare, har alla gjort värdefulla avtryck i mitt liv. Min ambition som 
blivande förskollärare är att sträva efter att varje barn ska få uppleva estetik och estetiska 
uttrycksformer utifrån sin fulla potential. 

Sedan 2000-talets början omsluts förskolan av ett ihärdigt fokus på barns tidiga lärande och 
kunskapsutveckling. Språkutveckling, naturvetenskap och teknik är områden som står i 
rampljuset (Tallberg Broman, 2010). Skolverket redovisar att tidigare högt prioriterade ämnen 
såsom lek och skapande nu får stå tillbaka. I samband med revideringen av förskolans 
läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) kom Skolverket med förslaget att belysa värdet av den 
allsidiga kunskap de skapande ämnena ger, inte minst gäller det utvecklingen i språk, 
naturvetenskap, matematik och teknik. Men regeringen valde att inte kommentera förslaget. 
Däremot förtydligas och kompletteras avsnittet uppföljning, utvärdering och utveckling. Och 
kraven på förskollärare ökar när det kommer till att redovisa kvalitetssäkrande resultat. Det, i 
sin tur, driver utvecklingen mot en mer skolförberedande läroplan, som fokuserar de 
intellektuella förmågorna (Åsen & Moberg, 2015). Historiskt sett har estetik alltid haft en nära 
förbindelse till barns lärande, något som också speglas i äldre styrdokument. I dagens 
samhälle ökar antalet Reggio Emilia förskolor stadigt och med sig har de estetiken som inte 
riktigt får den uppmärksamhet som den förtjänar. Faktum är att Reggio Emilia kritiseras för 
att vara en ytlig praktik, kritik som bland annat grundats på deras profilering på estetik 
(Häikiö, 2007).  
 
Förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) är framskriven på ett sådant sätt som öppnar 
upp för egen tolkning av genomförandet av strävansmålen. Således åligger det ett stort ansvar 
på pedagoger att tolka och omsätta innebörden av styrdokumenten till praktiskt arbete 
(Lärarens handbok, 2011). Det estetiska ska både ges utrymme som ett medel och som ett 
mål. Hur ser det ut ute i förskolorna? Vilka möjligheter ges barnen, dels när det kommer till 
att erfara det estetiska ämnets värde i sig och dels i användandet av det estetiska ämnet som 
ett medel för att generera i ny kunskap inom andra ämnesområden (Dahlbeck & Persson, 
2010)? Med tanke på ovannämnd text blir det relevant att ställa sig frågande till om barns 
intellektuella förmågor står i fokus även när det kommer till barns erfarande av estetiska 
uttrycksformer? Vidare blir det intressant att undersöka pedagogers resonemang kring att låta 
legitimera kroppen som ett ankare för kunskapsbildning (Emgård-Olsson, 2014). Det kan 
handla om att iscensätta olika lärandemöten där kroppen står i centrum i ett förnimmande och 
undersökande av olika fenomen. Lärandemöten av denna karaktär ses inrymma potentiell 
kunskapserövring (Malby, 2014). 
 
Inom skolväsendet är estetiska lärprocesser ett omdiskuterat begrepp och ett fält som alltjämt 
håller på att formas. Forskning behövs i större omfattning för att nå ut till fler universitet, 
skolor och förskolor. De som arbetar med estetiska lärprocesser har ett praktiskt kunnande 
som behöver åskådliggöras. Utan de estetiska uttrycksformernas eldsjälar hamnar 
utvecklingen lätt i stiltje (Boberg & Högberg, 2014).   
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Syfte 
Syftet är att undersöka hur pedagogers ämneskunskaper och erfarenheter kommer till uttryck i 
de estetiska uttrycksformerna bild, dans, drama och musik. Hur dessa inverkar på 
iscensättandet av estetiska lärprocesser i deras verksamhet. 

Frågeställningar 

ñ Vilka estetiska uttrycksformer väljer pedagoger att arbeta med, och vad grundar de dessa 
val på? 

ñ Arbetar pedagoger medvetet med estetiska lärprocesser i förskolan? 

Den litteratur som skildrar estetikens framväxt i förskolan delar alla samma uppfattning, att 
Reggio Emilia inspirerade förskolor har gett estetiken ett högre värde i förskolan. Ett 
konstaterande som föranleder till följande hypotes. Hypotesen är att de barn som går i Reggio 
Emilia förskolor erbjuds fler möjligheter till att erfara estetiska lärprocesser. 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Historisk tillbakablick på estetikens framväxt i förskola 
och styrdokument  

Den som ligger bakom, stora delar av, estetikens intåg i förskolan är Fredrich Fröbel. En 
pionjär, som också kan ses ansvara för progressionen i utvecklingen av förskolan som 
institution. Fröbels kunskapsteori utformades på 1700-talet där logiken, etiken och estetiken 
sågs som de tre största påverkansfaktorerna i människans kunskapsutveckling och lärande. 
Den andra utvecklingsfasen, som kom att påverka estetikens framväxt i förskolan, var när 
estetik ansågs ha en förbindelse med sinnlig kunskap och läran om det sköna. Fröbel menade 
att när barn utforskar världen använder de sin syn-, hörsel-, känsel-, smak- och luktsinne. Att 
barn lär med kroppen sympatiseras även av den franske filosofen Merleau-Ponty. Immanuel 
Kant färgade estetiken ytterligare och framhöll att ren konst uppstår först när sinnena är rena 
och skilda från begreppsliga innebörder. Begrepp- och nyttotankar förstör den estetiska 
upplevelsen. 1800-talets kvinnoemancipation, kan ses som estetik i förskolans tredje 
utvecklingsfas. Småbarnspedagogiken färgades av unga kvinnor från borgarklassen, som tog 
arbete inom barnomsorgen. Med sig hade de färdigheter i pianospel, sång, porträttmålning och 
poesi, som integrerades i verksamheten (Pramling Samuelsson, 2011). 
 
Den fjärde utvecklingsfasen tar fart i början på 1900-talet. Vid samma tidpunkt föds begreppet 
estetisk fostran. Som anförde att lek ihop med estetiska ämnen som musik, dans, drama, poesi 
och slöjd gynnar barnets personlighetsutveckling (Paulsen, 1996). Samtidigt hämtar estetiken 
support och argument från den framväxande barnpsykologin. Utvecklingspsykologer som 
Freud, Winnicott, Piaget och Vygotskij bidrar inte bara till att upprätthålla det estetiska 
innehållet, utan härskar över all förskolepedagogik. Åsikter och föreställningar om det 
universella barnet, som utvecklas enligt likartade utvecklings- och mognadsprocesser, skulle 
dominera ända fram till slutet av 1900-talet. Under denna period kom estetiken att utvecklas 
från enbart personlighetsutvecklande till att ses som nödvändig för att utveckla barns kreativa 
förmåga (Paulsen, 1996). Därefter är det framförallt Reggio Emilia pedagogiken som 
stimulerat tillväxten av det estetiska innehållet i förskolan (Pramling Samuelsson, 2011). 
Innehållet i förskolan styrs av den situerade världsmedborgarens läroplan som gäller från 
1980-talet och än idag. Den står för att barn formas av deras erfarenhetsvärldar och idag finns 
inte en universal barndom utan en mångfald av barndomar (Lärarens handbok, 2011). I mer 
vardagligt tal benämns denna för Förskolans läroplan. In på 1990-talet inrättar alltfler länder 
läroplaner specificerade för förskolan. Den svenska förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 
2010), i fortsättningen kallad Lpfö 98, imponerar med sitt kraftfulla innehåll, trots så få sidor 
(Lärarens handbok, 2011). Anmärkningsvärt är att begreppet estetiska endast behandlas två 
gånger, till skillnad mot det icke-existerande begreppet estetik. Anses den fortfarande vara 
lika kraftfull? 
  
Begreppet estetik har en handfull olika betydelser inom filosofi, konst, litteratur etcetera 
(Nationalencyklopedin, 2016). Estetik som en kunskapsform innebär att människan erfar 
världen genom sina sinnen (Dahlbeck & Persson, 2010). Således är det upp till varje pedagog 
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att, tillsammans med de pedagogiska och didaktiska val denna gör, avväga hur stor plats 
estetiken ska ges och låta inverka på barns lärprocesser. 
 

Progressionen av begreppet estetiska lärprocesser  
De senaste trettio åren har det funnits en viss utpräglad strävan från statens håll att införa mer 
kultur i det svenska utbildningssystemet. Särskilda resurser tilldelades skolorna under åren 
1985–1991 och en mängd olika kulturprojekt sattes i verket. Bland annat anställdes speciella 
”kulturpedagoger”. Arbetet fortsatte sedan på utredningsnivå. Något som senare ledde till att 
vissa högskolor, till exempel Malmö högskola, fick i uppdrag att granska och utveckla fältet 
”kultur i skolan”. I samband med detta formades bland annat uttrycket estetiska lärprocesser. 
Under 2000-talets första årtionden ordnas alltfler kurser i estetiska lärprocesser, dessutom 
ingår det i många lärarutbildningars kursprogram. Redan från början var det dock oklart vad 
uttrycket ”estetiska lärprocesser” faktiskt skulle betyda och meningsskapandet kom att 
överlämnas till praktikerna ute på fältet (Mouwitz, 2014). Det blir därmed relevant att 
redogöra för olika synsätt på estetiska lärprocesser och några exempel från fältet. Med 
avstamp, i ett försök, till att bena ut begreppet estetiska lärprocesser och dess mångfacetterade 
innebörd. 
 

Standardiserad lärprocess + konstnärlig process = 
estetiska lärprocesser? 

Det går inte att komma ifrån att begreppet estetiska lärprocesser är svårdefinierat, mångtydigt 
och brett (Burman, 2014; Hansson Stenhammar, 2015). Reflektion, kreativitet, 
experimenterade, undersökande och fantiserande är termer som ryms inom detta begrepp 
(Hansson Stenhammar, 2015). För förbättrade förutsättningar till fördjupning i begreppet 
estetiska lärprocesser blir det nödvändigt att enskilt förklara ”det estetiska” och 
”lärprocesser”. Därefter dyka ner i distinktionerna mellan standardiserad-, konstnärlig och 
estetisk lärprocess.  
 
Det estetiska ses som en väsentlig del av allt lärande i skapande aktiviteter, vanligtvis i 
egenskap av arbete med estetiska uttrycksformer. En historisk tillbakablick redovisar en 
tradition i att benämna, estetiska uttrycksformer och aktiviteter, som praktisk-estetiska. Det 
krävs ett praktiskt utförande för att kunna dra nytta av dem (Paulsen, 1996).  
 
Lärprocesser innehåller olika processer där kunskapen ses som ny och/eller ges möjlighet att 
fördjupa (Burman, 2014). I lärprocessen finns också inslag av kreativitet, ett begrepp som kan 
ses inrymma inspiration, lust, uppmärksamhet och fantasi. Med andra ord, liknande 
egenskaper som finns inneboende i estetiska uttrycksformer (Fredricson Flodin, 2014). I Lpfö 
98 (Skolverket, 2010) står det att kunskap växer fram och gestaltas genom ett samspel mellan 
de fyra f:en; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Vidare står det att barnens 
begreppsförråd ständigt ska utmanas och utvecklas. I en estetisk lärprocess handlar det dock 
inte alltid om att få tillgång till en begreppslig diskursiv kunskap. Ett belägg som grundar sig i 
nyare estetiska teorier som visar att konst har en särskild förmåga att framställa det unika som 
inte låter sig fångas i begrepp. Med andra ord, i en lärprocess som går i eller genom konstverk 
finns kunskapen i det sensitiva, den sinnliga kunskapen, en kunskap som utgår från och sitter i 
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kroppen. Och hur denna sinnliga kunskap kommer till sin rätt, avgörs av lärarens pedagogiska 
och didaktiska val (Hansson Stenhammar, 2015).  
 
En standardiserad lärprocess, i skolkontext, karaktäriseras ofta av en detaljrik genomgång om 
hur och vad det är som ska göras. Kommunikationen intar formen av en ledande karaktär och 
därtill finns oftast färdiga svar. Läraren lotsar barnen till att finna de givna verktygen som 
behövs för att komma fram till det, i förväg, bestämda målet (Hansson Stenhammar, 2015). 
En standardiserad lärprocess, applicerad i förskolekontext, kännetecknas av en distanserad 
kommunikationsform där pedagoger riktar sitt fokus mot aktivitetens slutmål. Vilket kan leda 
till konsekvenser, såsom att möjligheten till intersubjektiva möten försummas (Johansson, 
2011).  
 
Med tanke på att estetiska uttrycksformer har sitt ursprung i konsten blir det relevant att 
redogöra för distinktionen mellan en estetisk- och konstnärlig process. Lärandet i en 
konstnärlig process fokuserar på slutmålet, slutprodukten, i likhet med den standardiserade 
lärprocessen. Allt handlar om att ro i hamn en färdig föreställning, en roman eller ett 
konstverk. Till skillnad mot målet i den estetiska lärprocessen. Som innefattar att lära sig 
något under resans gång, under själva processen och genomförandet. Följaktligen står inte 
lärandet i centrum vid arbete med konstnärliga uttryck och estetiska upplevelser. Men trots det 
så pågår det ett lärande. Och även fast konsten, i jämförelse med den rationella kunskapen 
bereder väg för en slags lägre kunskap, så är det en kunskapsform, av sensitiv art, väl värd att 
registreras (Burman, 2014). Den sensitiva kunskapen kan ses som sammanflätad med sinnliga 
och kroppsliga in- och uttryck. Bild, dans, drama och musik skapar alla, enskilda och/eller 
sammankopplade, förutsättningar för att uttrycka erfarenheter sprungna ur känslor och tankar. 
Ett väsentligt tillskott till det verbala språket. Lycka, bubblande skratt, känslor och de 
lustfyllda ögonblick, som uppstår i barns samspel och samarbete, är faktorer som gör att den 
estetiska lärprocessen fortskrider. Men även om utgångsläget är att finna sensibilitet och 
sinnlighet, krävs det att reflektion integreras för möjlighet till fördjupning av kunskaper 
(Burman, 2014). Samt ett utforskande av konstartens olika konstnärliga arbetsmodeller och 
teorier (Hansson Stenhammar, 2015).  
 
Likställt med konsten blir det ingen lätt match att ringa in begreppet estetiska lärprocesser i 
någon enkel begreppsbestämning. Det som kan ses som definitivt ur både en konstnärlig och 
estetisk ansats är att läraren bör vara medveten om att estetiska lärprocesser alltid innehåller 
och kompar mellan de två grundelementen, konst och pedagogik. Utan det konstnärliga 
synsättets närvaro existerar inte det estetiska och utan det pedagogiska, förloras riktningen på 
lärprocessen (Roos, 2014). Lägg där till att det alltid finns en kroppslig och sinnlig 
förbindelse (Burman, 2014). En möjlig konklusion är att begreppet estetiska lärprocesser är 
sprunget ur en standardiserad-och konstnärlig process, som ett resultat av att de förstnämnda 
inte upplevts som tillräckliga i lärandemöten omslutna av estetiska uttrycksformer.  
 

Barns estetiska lärprocesser sett ur en 
utvecklingspedagogisk teori 

Studier visar att alltfler barn institutionaliseras redan vid ett års ålder. Samhället och 
familjerna vinner på att förskolor håller hög kvalitet. Hög kvalitet är ett av ledorden i denna 
lärandeorienterade förskolepedagogik. Författarna menar att det ligger ett gediget, mångårigt 
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arbete bakom framskrivandet av denna teori (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 
2014). Samt att det är en av få litteraturer som behandlar och problematiserar barns estetiska 
lärande i förskolan, se Konsten att lära barn estetik (2011). Värt att nämna i detta 
sammanhang är att den är aktuell som kurslitteratur vid många av Sveriges 
förskollärarutbildningar. Därmed relevant att redogöra för utvecklingspedagogikens syn på 
estetik i förskolan.  
 
I det utvecklingspedagogiska synsättet finns en strävan mot att göra det estetiska till ett 
lärandeobjekt. Lärandets objekt syftar på den färdighet, förmåga eller förståelse som barnen 
förväntas utveckla i den iscensatta aktiviteten. Ett barn ges olika erfarenheter i förskolan 
genom att regelbundet delta i exempelvis rörelseaktiviteter. Men det lämnar ingen garanti att 
barnet, trots god närvaro, utvecklar en kroppsmedvetenhet. Baserat på grunderna att barnet 
måste bli medveten om och skapa förståelse för ett fenomen och därtill erfara. Barnet erfar 
först när det utvecklar en medvetenhet om något, som dessutom innebär en förändring, en 
nyförvärvad kunskap, i barnets sätt att erfara världen (Pramling Samuelsson, 2011). Ett 
metasamtal startar ofta i det annars förgivettagna; hur och varför barnet tänker, begrundar och 
kommunicerar så som det gör. En avgörande aspekt i ett metasamtal är en pedagogs strävan 
efter att komma så nära barnets perspektiv som möjligt. Vilket innebär att det, i första hand, är 
barnet som ska uttrycka sig och dennes utsagor som tolkas. Till exempel att en barngrupp får 
lyssna till en melodi, andra gången de lyssnar ges barnen möjlighet att måla ner sina tankar. 
Sedan pågår ett samtal, utifrån givande frågor, i vilka barnen talar om hur de tänkte när de 
målade, barnen sätter ord på sin upplevelse. Det hjälper barnet att förtydliga, vad det innebär, 
för barnet själv, att måla musik. Pedagogens nästa steg blir att synliggöra olikheter. Barnen 
ges uppgiften att fritt sortera teckningar, för att sedan uppmuntras till att förklara 
bakomliggande tankar rörande sorteringen. Slutligen avrundar pedagogen musikstunden, 
återigen står frågor i fokus. Barnen ges möjlighet att reflektera kring vad de varit med om 
under denna stund och om de har upptäckt något nytt i melodin som de inte kunde urskilja 
tidigare (Pramling Samuelsson, 2011). Variationens främsta funktion är att den bäddar för att 
skapa förutsättningar för barn att urskilja något. För att barnet ska kunna urskilja något måste 
fenomenet variera samtidigt som det måste finnas en likhet, det vill säga, något måste vara 
konstant. Exempelvis hjälper det inte att, om och om igen, spela upp en marsch i tron att barn 
ska erfara innebörden av att gå i takt. Däremot att ta hjälp av kontraster och spela ett och 
samma musikstycke i olika tempo, möjliggör att barnen blir varse om tempo och puls 
(Pramling Samuelsson, 2011). Pedagoger som arbetar medvetet med begreppet variation, 
skapar förutsättningar för barn att erfara mångfald samt att utveckla en trygghet i mötet med 
nya okända situationer (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Begreppet 
riktadhet innebär att pedagogen riktar barnets uppmärksamhet mot det som pedagogen vill att 
barnet ska utveckla en kompetens eller förståelse för (Pramling Samuelsson, 2011). Det blir 
väsentligt, för barnets möjligheter till meningsskapande, att pedagogen riktar barnets fokus 
mot de aspekter som tar sig uttryck i aktuell barngrupp. Exempel på meningsskapande 
ögonblick är att fånga ett pågående samtal mellan barnen och med hjälp av metasamtal 
utveckla utvalt fenomen vidare (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). 
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Barns estetiska lärprocesser sett ur Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi 

Motiveringen bakom att välja Reggio Emilia är att den skrivs fram som en förskola med fokus 
på konstnärlig metodik (Häikiö, 2007). Dessutom behandlar undersökningen bland annat 
begrepp som pedagogisk dokumentation, atelierista, pedagogista som alla har sitt ursprung ur 
denna filosofi. Därmed blir det betydelsefullt att redogöra för Reggio Emilias perspektiv på 
estetiska uttrycksformer i förskolan. 

Loris Malaguzzi är en eldsjäl och grundare av Reggio Emilia. Teoretiskt vill inte pedagogerna 
binda upp sig vid någon speciell teori utan låter sig inspireras av tankar och synsätt från olika 
vetenskaper såsom filosofi, biologi, matematik, hjärnforskning, konst, design och teknik 
(Vallberg Roth & Månsson, 2010). Det är inte bara pedagoger som sätter igång aktiviteter 
utan också barnen, platsen och materialet. Likaså poängteras de estetiska upplevelserna och 
ett barns tillgång till sina ”hundra språk”. Loris Malaguzzi dikt förklarar: 
 

Ett barn har hundra språk 
Men berövas nittionio 
Skolan och kulturen 
Skiljer huvudet från kroppen 
Den tvingar en att tänka utan kropp 
och handla utan huvud 
Leken och arbetet 
Verkligheten och fantasin 
Vetenskapen och fantasteriet 
Det inre och det yttre 
görs till varandras motsatser 
(Wallin, Mæchel & Barsotti, 1981, s.14 citerad i Wehner-Godée, 2013, s.121). 

 
Synen ses, i många avseenden, som vårt starkaste sinne men det handlar lika mycket om att 
använda hela kroppen och andra sinnen (Wehner-Godée, 2013). I Reggio Emilia praktiker 
fokuseras skapandets betydelse, i skapandeaktiviteter tränas sinnesorganen vilka ger barnet 
särskilda upplevelser som sedan kan användas som referenspunkter i annat lärande (Häikiö, 
2007).  
 
Några beståndsdelar i Reggio Emilias pedagogiska filosofi är projektarbeten som präglas av 
att de är tematiska och ämnesöverskridande (Vallberg Roth & Månsson, 2010). Samt det att 
pedagogerna ideligen arbetar mot ett fördjupat lärande. De poetiska språken som dans, måleri, 
musik kommer in i barnens kunskapsskapande och binds samman med kunskapssynen. Allt i 
förbindelse med oersättliga ämnesteorier och teoretiska begrepp (Wehner-Godée, 2013). 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) är väl inarbetade med begreppet lärande 
objekt och menar att en Reggio Emilia inspirerad praktik tar avstånd från lärandets objekt. 
Istället väljer pedagoger teman och innehåll utifrån barngruppens kulturella gemenskap. Det 
är barnens intressen och frågor som styr verksamhetens riktning. Således att utveckla 
självständiga och kreativa barn kan ses som deras form av lärandeobjekt (Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson, 2014). 
 
Förskoleorganisationerna i Reggio Emilia har satsat mycket på atelieristor, och de är och har 
utgjort en viktig del i framväxandet av deras profil. Vilken roll och arbetsuppgifter en 
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atelierista har, växlar från förskola till förskola. Men att handleda andra pedagoger kan ses 
som deras främsta uppgift. Ateljéarbetet och rollen som atelierista behöver inte ses som 
begränsad till bildämnet utan kan omfatta alla de andra estetiska uttrycksformerna, likaväl 
som matematik och språk, även om bildarbetet har en framträdande plats (Häikiö, 2007).  
 ”Atelieristan fungerar som verksamhetsutvecklare där dennes konstnärliga kompetens är en 
transformativ potential som symboliserar den emancipation som Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi syftar till och värnar om” (Häikiö, 2007, s. 275). Pedagogistans arbete påminner om 
atelieristans, men i huvudsak ses pedagogistan mer som pedagogiskt ansvarig över att 
utveckla personal och verksamhet. Bland annat genom att rekommendera modern forskning.  
 
Pedagogisk dokumentation är ett begrepp som kom till Sverige tack vare de kommunala 
förskolorna i Reggio Emilia. För att skapa pedagogiska sammanhang för ett barn som äger 
hundra språk och hundra möjligheter och dessutom utveckla barnets alla förutsättningar på ett 
meningsfullt sätt, menar Reggio Emilia att pedagogisk dokumentation är en nyckel. Ett 
verktyg som stöttar pedagoger i inlyssnandet och synliggörandet av varje barns egna 
förutsättningar. Det jämsides med ett reflekterande förhållningssätt skapar goda möjligheter, 
för barnen, att upprätta en relation till miljön, till varandra och pågående aktivitet (Wehner-
Godée, 2013). Utöver detta ska dokumentationen även fungera som en bas, att utgå från, i 
bedömningen av verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse (Folke-Fichtelius & Lundahl, 
2015). 

 

Improvisationens betydelse i en estetisk lärprocess 
I undersökningen söks kunskap om huruvida pedagoger arbetar med lärarledd improvisation 
inom de olika estetiska uttrycksformerna. Kommande text kan ses som ett bidrag till, att öka 
läsarens förståelse i, vad det kan innebära att arbeta med improvisation som huvudmoment. 
 
Fredricson Flodin (2014) undervisar i ämnet estetiska lärprocesser och har en konstnärlig 
bakgrund inom dans och dansimprovisation. Hon tar stöd i Merleau-Pontys fenomenologiska 
tankegångar som utmanar uppdelningen av förnuft och känsla, medvetande och kropp. Lärare 
som har förståelse för kroppen, motoriken, sinnena och tillämpar dessa resurser i lärandet, 
möjliggör att estetiska lärprocesser tar oanade riktningar (Moerman, 2014). Med 
utgångspunkt i dansens kärna, presenterar läraren delar av den improviserade dansens teori, 
verktyg och valmöjligheter. Det kan vara att rytmisera, frasera (göra beräknande pauser), 
blanda stora och små kroppsrörelser, utnyttja hela rummet eller välja att vara på en liten plats. 
Valen kan vara direkt improviserade, intuitiva till viss del, men även medvetet utmejslade ur 
lärarens samlade kunskapskälla (Fredricson Flodin, 2014). 

 
Det dansande och lärande subjektet, bärare av livserfarenhet och av förförståelse av 
ämnet, utforskar tillsammans med andra kroppar i motorisk och sensorisk process ny 
kunskap och nya perspektiv. Vi upplever världen i kroppens dialog med gammal och ny 
erfarenhet. Tidigare och nyförvärvad kunskap samlas i kroppen  
(Moerman, 2014, s.214). 

 
Lärarledd improvisation, i en konstnärlig estetisk uttrycksform, innebär att i stunden tolka en 
idé, ett tema eller ett begrepp och visa det genom rörelser, ord, toner, lera, film med mera.  
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Ett sammanhang där barnet använder sina tidigare erfarenheter, samtidigt som barnet 
utvecklar och ifrågasätter dem. Följaktligen bidrar improvisationen till att barnets förståelse 
av och för något utvecklas och blir mer mångfasetterad. Målet är inte självklart, utan barnet 
övar också på att vara intuitiv, nyfiken, nytänkande och bejaka det som visar sig. Att vara 
lyhörda inför varandra och uppmärksamma förändringar mellan varandra, är andra egenskaper 
som stimuleras (Fredricson Flodin, 2014). Förskolor som införlivat detta 
utvecklingsdynamiska sätt att tänka i sin verksamhet rapporterar att barnen har blivit bättre 
rustade inför skolstart. Det handlar om vidgade kunskaper, insikter och språkliga färdigheter, 
men också en ökad självkänsla och medkänsla till andra (Moerman, 2014). 
 
Bendroth Karlsson (1998) belyser hur improvisation i bildskapande kan ta form. 
Bildaktiviteter, som författaren menar inte är estetiska bildprojekt, är de som många gånger är 
ambitiöst planerade. Detta på grund av att pedagogens fokus hamnar på att slutföra sin 
planering. Något som i sin tur leder till att improvisationsmomenten uteblir, för det innebär att 
träda ut på okänt vatten. Pedagoger med ett pedagogiskt förhållningssätt, det vill säga som är 
utbildade i bildämnet, besitter en trygghet som gör att de både kan vägleda och erbjuda frihet i 
den estetiska lärprocessen. Alltså pedagogens personliga säkerhet, i att behärska den estetiska 
uttrycksformen, öppnar upp för improviserande inslag med rika material upplevelser 
(Bendroth Karlsson, 1998). 
 
Överfört till den estetiska uttrycksformen musik syns samma tendenser. Musikutbildade 
pedagoger utmanar barnets lärande flera steg längre. De behärskar att balansera sin roll som 
inspiratör samtidigt som de kan låta barnen vara styrande medforskare. Exempelvis bemästrar 
de att, i improvisationen, utmana barnet till att spela specifika rytmer eller lyssna efter 
melodiaspekter. Detta motverkar att musikämnet inte behöver stanna vid endast ett 
reproducerande erfarande. En korsbefruktning av aktiviteter och arbetsformer skulle kunna 
främja att barn får erfara hela musikämnets innehåll i förskolan. Ett mer undersökande 
förhållningsätt till röst och sång skulle kunna utveckla ”sångkanoner” och uttrycket i sång. 
Samt ett mer reproducerande förhållningssätt till instrumentspel skulle kunna fördjupa 
kunskapen kring musikens grundstoff (Holmberg, 2012). Rasmusson och Erberth (2008) är 
inne på samma spår, de menar att barnen är totalt hämningslösa i sitt skapande, ofta tjyvar 
professionella konstnärer idéer från barnens alster. Detsamma gäller för musikämnet. Barnen 
kan komponera, men ofta gör de vuxna misstagen att istället för att förstärka barnets eget 
sångskapande, lär de ut en färdig sång. 
 
När det kommer till drama och teater, blir det väsentligt att kort redogöra för de olika 
begreppsbestämningarna. Kärnan i teater är den kollektiva upplevelsen, det möte som uppstår 
mellan skådespelaren, teatern och publiken samt den färdiga teaterföreställningen, produkten. 
I drama är det centrala processen med deltagarna och deras utveckling. Teater har dessutom 
innebörden av en konstform till skillnad från dramat som bearbetas på den professionella 
teatern (Rasmusson & Erberth, 2008). I undersökningen har begreppet drama valts ut och det 
inrymmer även teaterdelen. I pedagogiskt drama med förskolebarn behövs en längre 
tidsplanering för att få samspelet och kreativiteten att blomma. Alltså är det inte tillräckligt att 
leka enstaka dramalekar om pedagoger strävar efter att ge barnet en helhetserfarenhet av 
ämnet drama (Rasmusson & Erberth, 2008). Drama behöver kompletteras med 
teaterföreställningar, vernissager och konserter som samtliga ses stimulera barnet till att 
utveckla sina egna estetiska uttryck. Det finns fyra grundläggande principer som bör tillämpas 
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i barnets möte med drama. Principerna bygger på att ge barnet möjligheter att närma sig 
igenkänning, det att erfara en estetisk upplevelse (Molin Bruce, 2006). 

En estetisk upplevelse kan uttrycka sig som knorr och spritt i magen, hår som reser sig 
på̊ armen, orosfjärilar i magen, lyckosplitter i bröstet, stegrande hjärtklappning av spän-
ning, ilska, återhållna eller rinnande tårar, gapskratt, fniss, förlägenhet, en vilja att 
hoppa och puffa lite (Roos, 2014, s.305). 

Att det finns inslag av överraskningar och spänningsmoment. Improvisation och samspel ska 
ges utrymme under dramats gång. Till sist, fjärde grundläggande principen berör att, 
pedagoger bör avsätta tillräckligt med tid för att bearbeta frågor genom en passande rytm och 
upprepande sekvenser (Molin Bruce, 2006). 
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Teoretiska utgångspunkter 
Lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv 
Motiveringen till att välja det sociokulturella perspektivets teoretiska glasögon bottnar dels i 
att Lpfö 98 (Skolverket, 2010) vilar på sociokulturella teorier (Sheridan, Pramling 
Samuelsson & Johansson, 2010) och dels i Vygotskijs djupare intresse för estetisk 
kommunikation (Vygotskij, 1995). 
 
Vygotskijs väg till rampljuset har inte varit spikrak. Till en början godtogs hans nytänkande 
forskning om utveckling och lärande, men strax efter hans död (1934) förbjöds hans texter, av 
politisk regim. 1950-talet kom att bli vändningen för forskningen om utveckling och lärande, 
alltfler upptäckte Piagets utvecklingspsykologiska teori. Trots huvudsakliga diskrepanser i 
teori, resulterade upptäckten i ett ökat intresse för Vygotskijs texter. Idag är han mer aktuell än 
någonsin tidigare (Säljö, 2011).  
 
Vygotskijs sociokulturella teori innefattar en helhetssyn på människan där känsla och förnuft 
binds samman. För att förtydliga är det alltså ingen mognadsteori som anser att barns 
utveckling styrs efter en universell utveckling och biologiska processer (Säljö, 2011). Med ett 
estetiskt synsätt ses människan som en kreativ varelse (Vygotskij, 1995). Människan är alltid 
på väg mot att erövra nya sätt att tänka och nya sätt att förstå världen (Säljö, 2011). Detta 
kopplat till undersökningen är samstämmigt med de upplevelser som, allt som oftast, uppstår i 
mötet med estetiska lärprocesser. Ytterligare kopplingar kan dras till litteraturgenomgång. 
 
I kulturella praktiker lär sig barnet att kommunicera, minnas, lösa problem, utföra viljestyrda 
handlingar, förstå sig själv etcetera. Frågesituationer ses som extra gynnsamma när barnet ska 
sortera och lära sig att använda kunskaper på nya sätt. Beroendet av social interaktion och 
stödet från andra människor är utgångspunkten för ett av Vygotskijs mest omtalade begrepp, 
den proximala utvecklingszonen. Med hjälp av en andres stöttning, som besitter mer kunskap 
och insikter kan barnet erövra ny kunskap för att sedan bemästra att fortsatta på egen hand. Så 
fortsätter det under hela barnets livstid. Människan möter ständigt nya sociokulturella 
färdigheter och kunskaper och nya utvecklingszoner i samband till mer avancerade 
problemlösningar. Läraren har en viktig roll när det kommer till utvecklingszoner, till exempel 
att hjälpa barnet att koppla ihop ett abstrakt begrepp med den egna erfarenheten (Säljö, 2011). 
I undersökningen relateras begreppet estetiska lärprocesser till två olika, kulturella 
pedagogiska praktiker. Som vars olika sätt att se på hur kunskap blir till erbjuder barnens 
lärande och utveckling att ta olika riktningar och utvecklas därefter. Pedagogerna använder 
olika strategier för att närma sig barnets proximala utvecklingszon.  
 
Vygotskij talar om att lära sig hantera medierande redskap, som är en av grundtankarna inom 
det sociokulturella perspektivet. Begreppet medierande redskap bryter han ned till två 
inriktningar, fysiska och psykologiska. De fysiska redskapen är föremål tillverkade av 
människan, även kallad artefakter. Såsom instrument, penslar och så vidare (Säljö, 2011). De 
psykologiska redskapen, kan ses som människans länk ut till samhället och används för att 
tänka, kommunicera, reglera våra handlingar och dra slutsatser. Språket och dess flera 
funktioner är, enligt Vygotskij, det i särklass viktigaste psykologiska redskapet. Vygotskij 
kallar människors tänkande, det inre samtalet för den intrapsykologiska funktionen. I 
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interaktion bygger människan upp sociala erfarenheter som medieras genom språket. (Säljö, 
2011). Kopplat till undersökningen, ses varje estetisk uttrycksform ha en riklig tillgång av 
artefakter som alla bidrar till att möjliggöra att barns erfarenheter och lärande fördjupas och 
tar nya riktningar. Psykologiska redskap satta i förbindelse till estetiska lärprocesser kan ses 
erbjuda barnet att, enskilt och i samspel, erfara varierade upplevelser och möten. Som i sin tur 
skapar gynnsamma förutsättningar för att barnets inre tankar och känslor, med stöd av 
reflektionen, leder till nya insikter och igenkänning (Roos, 2014).  
 
En allmän uppfattning som finns är att fantasi ses som motsatt verkligenheten (Vygotskij, 
1995). Vygotskij har en annan syn och menar att fantasins grund vilar på varje enskilt barns 
reella verklighet, det vill säga livserfarenheter. Denna kallar han den intellektuella fantasin. 
Den subjektiva fantasin representerar drömmar och andra händelser i livet som inte har 
inträffat men som ändå kan räknas som reella upplevelser. Exempelvis kan ett dramaförlopp 
väcka känsloupplevelser som gråt, sorg, glädje och ilska. Alltså fantasin blir verklig genom de 
material som den skapas av och genom de känslor som den ger upphov till eller frambringar 
(Vygotskij, 1995). Dessutom har fantasin dels en avgörande roll gällande barnets uppfattning 
om framtida scenarier och dels i hur barnet tar sig an problemlösning och formar sitt 
identitetsskapandet (Häikiö, 2007). Kopplat till undersökningen efterforskas hur pedagoger 
förhåller sig till begreppet fantasi. Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2010) ska pedagoger skapa 
förutsättningar för att barnet ska kunna bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter i sin 
skapande och gestaltande lek.  
 
Vygotskij talar om en gyllene grundregel i barns skapandeprocess och det är att fokus ska vara 
på själva processen. Exempelvis att uppmärksamma vilka vägar barnets skapande tar under 
skapandets gång. Således kan inte resultatet, det vill säga slutprodukten, ses som det centrala i 
barns kreativa möte med olika estetiska uttrycksformer (Vygotskij, 1995). 
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Metod 
Huvudmetod för undersökningen var webbenkät. En metod som möjliggör att data kan samlas 
in inom ett större eller mindre geografiskt område (Eliasson, 2013). Målet med min 
undersökning var att komma så nära en totalundersökning som möjligt, som innebär att hela 
populationen omfattas av studien (Trost, 2012). Ett strävansmål som kan ses grundas på min 
målbild om att undersökningen skulle kunna ses som representativ av nästintill hela 
populationen. Givetvis bedömdes målbild i relation till den snäva tidsram som omspänner 
examensarbetet, följaktligen ansågs en fullständig totalundersökning ej genomförbar. 
 
Enkätundersökning som enda metod kan sluta väl, men kan också upplevas som otillräcklig 
(Johansson & Svedner, 2010). Grundat på det sistnämnda togs beslutet att komplettera 
enkätundersökning med mejlintervju. Intervjuer, som oftast faller in under kvalitativ metod, 
hade syftet att fungera som en fördjupande länk till enkätundersökningens mer kvantitativa 
karaktär (Eliasson, 2013). Fördelarna med mejlintervju kan ses vara många. I mitt fall var det 
den tidsvinnande aspekten som avgjorde valet av mejlintervju framför vanlig intervju. Tid 
besparades på att inte resa till respondenten, genomföra en inspelad intervju, resa hem, lyssna 
igenom inspelning för att sedan transkribera. Tack vare mejlintervju fortskred arbetet på 
undersökningen medan respondenten besvarade utskickat dokument. Därefter mottog jag ett 
färdig transkriberat svar som sedan analyserades. 

Konstruktion av enkätundersökning och intervjufrågor 
Enkätundersökningen (se bilaga 3) utformades i programmet ”Survey&Report”. Ett 
enkätverktyg som studenter har tillgång till via Karlstads universitet. Enkätmetoden kan vara 
förrädisk eftersom den uppfattas som en enkel metod, men det krävs noggranna förberedelser 
av enkätfrågor och kunskap om efterföljande analysarbete (Johansson & Svedner, 2010). 
Enkätundersökningen bestod enbart av 24st slutna frågor, varav 10st erbjöd en frivillig 
möjlighet till att kommentera redan ifyllt svarsalternativ. Jag var medveten om att 24st 
enkätfrågor precis låg i gränslandet till att vara alltför många, men jag försökte motverka detta 
genom att respondenterna, för varje genomförd sida, informerades om hur snart enkäten var 
fullbordad. Enkätfrågorna har, bland annat, skrivits fram utifrån min tolkning av de olika 
pedagogiska inriktningarna. Frågorna formulerades så att respondenten skulle känna att denna 
kunde svara utifrån dennes perspektiv och inte utifrån önskvärda styrdokument. 
Bakgrundsfrågorna var få till antalet och medvetet placerade sist i enkäten. Jag begrundade att 
inledande fråga lägger ribban för respondenternas vilja att fortsätta besvara enkäten (Trost, 
2012). När det kommer till begreppsvaliditet (Johansson & Svedner, 2010) uteslöts begreppet 
estetiska lärprocesser från enkätundersökningen, med avsikten att undvika eventuell 
begreppsförvirring och öka validiteten. Istället användes ord såsom lärande och estetiska 
uttrycksformer. Enkätundersökningen avrundades med en öppen fråga med möjligheten att 
lämna synpunkter samt ett tack till respondenten för dennes medverkan (Trost, 2012). 
Mejlintervjufrågor (se bilaga 2) formades utifrån enkätundersökningen med ändamålet att 
komma åt en annan, mer ingående, kunskap. Exempelvis fanns begreppet estetiska 
lärprocesser med i intervjufrågeformuläret. På grund valet av att de deltagare som lämnat 
samtycke till mejlintervju ansågs mer förberedda på dels öppna frågor och dels att skriva fram 
längre förklarande och motiverande svar. 
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Urval och population 
Urvalet startade redan vid enkätkonstruktionen. Då ambitionen med undersökningen var att 
jämföra svar utifrån olika pedagogiska inriktningar, valdes ett klusterurval. Ett klusterurval 
innefattar att populationen delas in i grupper och ett urval görs sedan inom varje grupp 
(Eliasson, 2013). Utskicksproceduren innefattade att kommunala förskolors hemsidor letades 
upp i överensstämmelse med mitt urval av pedagogiska inriktningar. Totalt sändes 124st 
mejlförfrågningar ut till förskolechefer, i större städer med likartat invånarantal, utspridda 
över hela Sverige. Det fördes noga statistik på utvalda mailadresser, med avsikten att inga 
förskolechefer skulle tvingas till att ta hand om åtskilliga mejl. Totalt svarade 45st 
respondenter på enkätundersökningen.  
 
Mejlintervjuerna sändes sammanlagt ut till 31st förskolechefer. Samma utskicksprocedur 
användes som med enkätundersökningen, dock valdes istället mellanstora städer med liknande 
invånarantal, återigen spridda över hela Sverige. Av de 31st var det sammanlagt 12st 
förskolechefer som var positiva till deltagande och vidarebefordrade mejlintervjufrågorna till 
sina förskollärare. Totalt svarade fem förskollärare, tre som arbetar efter Reggio Emilias 
filosofi och två med inriktning på traditionell förskolepedagogik. De mejlintervjuade kommer, 
fortsättningsvis, att benämnas förskollärare medan respondenterna i enkätundersökningen 
benämns pedagoger.  

Etiska hänsynstaganden 
Information- och samtyckeskravet berördes genom att enkätundersökning och 
mejlintervjufrågor först sändes ut till förskolechefer. Mejlet innehöll missivbrev, samtliga 
intervjufrågor och länk till webbenkät. Med avsikten att förskolechefer skulle ges total insyn i 
undersökningen för att enklare kunna avgöra om deltagandet var aktuellt eller ej. De 
pedagoger som sedan fick tillgång till webbenkät, fick redan på första sidan information om 
att undersökningen följer Vetenskapsrådets, God forskningssed (2011). Sedan följde en 
beskrivning av undersökningens bakgrund och syfte samt kort men välformulerad information 
om hur personernas identitet, enskilda svar och resultat skyddas. Samma information fanns 
med i mejlet till de mejlintervjuade förskollärarna. Kravet på avidentifiering berörs, i 
enkätundersökningen, genom att kopplingen mellan respondenter och lämnat svar ej går att 
spåras tillbaka till enskilda individer. Vad gäller mejlintervjuer används kodnycklar för att 
förbinda uppgifter till enskilda individer. Konfidentialitetskravet berörs genom att forskaren 
skyddar att obehöriga tar del av insamlade uppgifter (Vetenskapsrådet, 2011). Dessutom, i 
enlighet med nyttjandekravet, kommer all insamlad data endast att användas till att besvara 
den aktuella undersökningens syfte och frågeställningar. För att sedan förstöras när 
examensarbetet är betygsatt och inskickat (Löfdahl, 2014). Respondenten blev också 
informerad om kontaktuppgifter till forskaren. Med syftet att frågor om undersökningen 
snabbt kunde återkopplas och besvaras av forskaren. Det stod också klart och tydligt att 
respondenten när som helst, utan speciella anledningar, kunde avbryta sin medverkan (ibid.).  

Resultat och analys  
Resultat och analys från enkätundersökningen arbetades fram med hjälp av analysprogrammet 
SPSS. Dels för att ges en djupare inblick i insamlad data, men även i syftet att söka svar till 
min hypotes. Mejlintervjuer analyserades utifrån pedagogiska inriktningar och eventuella 
gemensamma svar och mönster urskildes (Johansson & Svedner, 2010).  
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Det finns en pedagogisk viktig aspekt när det kommer till hur studenten väljer att presentera 
resultatet. Ett tillvägagångssätt är att disponera resultat med hjälp av diagram (Dysthe, 
Hertzberg & Hoel, 2011). Resultatavsnittet innehåller åtta stycken diagram varav sex stycken 
är stapel- och två är cirkeldiagram. Diagrammen redovisar resultatet av utvalda relevanta 
enkätfrågor. Mejlintervjusvar redovisas fram med hjälp av citat och funna gemensamma svar 
och mönster. 
 

Metoddiskussion  
När det kommer till mitt val av metoder, enkätundersökning ihop med intervju, hade istället 
kombinationen enkätundersökning och observation, alternativt intervju och observation, 
sannolikt resulterat i andra former av kunskap. Observationer ger en djupare bild av hur 
pedagoger faktiskt iscensätter estetiska uttrycksformer i verksamheten. Medan intervju 
kommer åt att undersöka mindre sammanhang och företeelser som kvantitativa metoder 
vanligtvis inte omspänner (Eliasson, 2013).  
Från allra första början var syftet att undersöka om det fanns åtskillnader i arbetet med 
estetiska uttrycksformer inom de olika pedagogiska inriktningarna Reggio Emilia, ”I Ur och 
Skur” och traditionell. Såhär i efterhand, var ett klusterurval kanske inte det optimala när det 
kommer till att vilja samla in ett jämnt antal från olika utvalda grupper. En annan möjlig 
lösning hade varit att fokusera på ett färre antal enskilda förskolor och på så vis kunna säkra 
ett jämnt antal svarande från olika pedagogiska inriktningar. 
 

 
Enkätbild 1. Pedagogisk inriktning. Källa: enkätundersökning, publicerad: 2016-04-25 – 2016-05-10. 
 
Enkätbild 1. Pedagogisk inriktning. Vid adderandet av enkätundersökning och mejlintervjuer 
innehåller undersökningen totalt 50st respondenter. Vid utskick av enkätundersökning 
noterades att ”I Ur och Skur” förskolor, trots sin ökade popularitet (Ideland & Malmberg, 
2010), var något färre till antalet gentemot övriga inriktningar. När enkäten stängdes 
redovisades att endast en verksam ”I Ur och Skur” pedagog valt att besvara 
enkätundersökningen (se enkätbild 1). Förhoppningen var naturligtvis att få in några fler, 
följden blev att den inriktningen eliminerades från forsknings- och litteraturgenomgången i 
mitt examensarbete. Dessutom var några utav enkätfrågorna formulerade med utgångspunkt i 
”I Ur och Skur” pedagogiken, vilka inte blev relevanta att redovisa i resultatdelen. Totalt 
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redovisades tio stycken enkätfrågor av 24st. Något som beror på de längre välformulerade 
enkätfrågorna och att några frågor mätte en och samma variabel (Eliasson, 2013). Exempelvis 
undersöks den tid som läggs ner på varje estetisk uttrycksform i olika frågor. Samt att 
majoriteten av bakgrundsfrågorna ej har redovisats. Ytterligare en orsak till det låga antalet 
redovisade enkätfrågor är att det inom ramen för detta examensarbete inte fanns rum för att 
redovisa fler enkätfrågor och därtill mejlintervjun.  
 
Denna obalans i antalet insamlade pedagogiska inriktningar påverkade alltså inte bara 
tillvägagångssättet i analysarbetet utan hela examensarbetet. Av 50st respondenter är fyra 
stycken barnskötare och en grundskollärare. Sett ur en tidsaspekt var det aldrig aktuellt att 
exkludera varken barnskötare eller grundskollärarens svar från enkätundersökningen. Något 
som inverkar på hela examensarbetet, i den grad, att det inte går att hävda att undersökningen 
endast är grundad på inkomna svar från förskollärare. Som syftet var från början. Detta 
medför att pedagoger är det begrepp som används vid resonemang om enkätundersökningen 
och innefattar alltså både barnskötare, en grundskollärare och förskollärare. 
 
Till sist blir det väsentligt att skriva fram att undersökningen inte kan ses representera 
samtliga pedagoger i hela Sverige. Vidare att de tio förskollärare som arbetar utifrån Reggio 
Emilia, sju från enkätundersökning och tre mejlintervjuade, inte heller kan generaliseras. Men 
möjligen kan undersökningen bidra med en liten fingervisning om hur pedagoger väljer att 
arbeta med estetiska lärprocesser i förskolan.  

Bortfallsanalys 
En del av bortfallet i min undersökning kan ses bottna i att förskolechefen blir en typ av 
mellanhand. Dock är detta en viktig etisk aspekt att ta hänsyn till, det vill säga att en students 
undersökning alltid startar med att ett missivbrev, information och förfrågan om samtycke 
sändes ut till förskolechef. Men om studenter hade kunnat utnyttja exempelvis sociala medier 
och lagt ut en enkätundersökning där, hade troligen svarsfrekvensen varit betydligt högre. 
Generella mätningar visar på en svarsfrekvens på mellan 50 och 57 procent (Trost, 2012).  
Eftersom förskolecheferna i min undersökning erbjöds två alternativ i vidarebefordrandet av 
webbenkät till sina pedagoger, försvann därmed möjligheten att föra statistik över antalet 
utsända webbenkäter. Något som gör att min undersöknings svarsfrekvens ej går att redovisa i 
procent. Generellt sett ger webbenkäter en lägre svarsfrekvens än enkäter utskickade via post, 
en orsak är att det är lätt att glömma bort ett mejl i inkorgen, en annan är att enkäten hamnar i 
mottagarens skräppost (Trost, 2012). En annan förklaring till bortfall och lågsvarsfrekvens är 
den stora mängden examensarbeten som genomförs varje år, som kan ses resultera i en 
enkättrötthet hos pedagoger (Johansson & Svedner, 2010). Grundat på det sistnämnda 
motiveras mitt val av att sända ut förfrågan till så många som 124st förskolechefer. Vidare 
rekommenderas att antalet enkätfrågor och sidor inte är alltför omfattande (Johansson & 
Svedner, 2010). En rekommendation som jag är medveten om att min undersökning inte 
följde. Något som kan ses som befogat i och med att enkäten utformades med utgångspunkt i 
olika pedagogiska inriktningar, som alla har sina egna begreppsförråd och formuleringar att ta 
hänsyn till. Såhär i efterhand kan färre frågor och kortare frågeformuleringar troligen ha 
genererat i en högre svarsfrekvens. Dessutom sändes inga påminnelser ut om att fylla i redan 
mottagen webbenkät. Ett beslut som troligen påverkat svarsfrekvensen åt det negativa hållet 
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(Eliasson 2013; Trost, 2012). Men till syvende och sist är jag nöjd över antalet svarande 
respondenter och insamlad enkätdata. 

Resultat 
Med utgångspunkt i examensarbetets frågeställningar redovisas utvalda relevanta frågor från 
utförd enkätundersökning. Urskilda mönster och gemensamma svar från mejlintervjuer knyter 
ihop resultatdelen (Johansson & Svedner, 2010) och förtydligas med en urklippt bild från 
enkätundersökningen. De åtta stycken diagrammen behandlar endast enkätundersökningens 
resultat och redovisas i procent. Varje enkätfråga är besvarad av totalt 45st respondenter. På 
samtliga redovisade frågor har respondenterna haft möjlighet att kryssa i fler än ett 
svarsalternativ. Alltså för tydlighetens skull vill jag informera om att det inte går att räkna upp 
till 100%, utan varje tal motsvarar procenten av de 45st svarande respondenterna.  
 

Pedagogers erfarenhet och tillgång till ämneskunskaper 

 
Bild 1. Källa: enkätundersökning, publicerad: 2016-04-25 – 2016-05-10. 
 
Bild 1. Bild är det ämne som flest pedagoger anser att de har tillräckligt med utbildning inom 
(81%). Drama tar andra platsen (64%). Musikämnet hamnar tätt efter drama (60%). Dans är 
det ämne som minst antal pedagoger har utbildning inom (35%).  
 
”I utbildningen gavs möjlighet att uttrycka sig via dans men ingick i drama-delen” 
(respondent, enkätundersökning, publicerad: 2016-04-25 – 2016-05-10). 
 
”I bild har vi fått fin kompetensutveckling av vår förskolechef” (respondent, 
enkätundersökning, publicerad: 2016-04-25 – 2016-05-10). 
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Vilka estetiska uttrycksformer väljer pedagoger att 
arbeta med  

 
Bild 2. Källa: enkätundersökning, publicerad: 2016-04-25 – 2016-05-10. 
 
Bild 2. Sammantaget är bild, tätt följt av musik, de två uttrycksformerna som flest pedagoger 
väljer att arbeta med. Dans förekommer inte lika ofta som bild och musik men oftare än 
drama. Mejlintervjuerna bekräftar enkätundersökningen, där bildämnet dominerar, tätt följt av 
musik samt att de minst utforskande estetiska uttrycksformerna är dans och drama. 
 
Mejlinterjvuade förskollärare B (traditionell) uttrycker sig såhär: ”Dans har vi inte haft på 
flera år men har istället olika sport/fysiska aktivitet med barnen både utomhus och i en 
gympasal.”  
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Bild 3. Källa: enkätundersökning, publicerad: 2016-04-25 – 2016-05-10. 
 
Bild 3. Barnen ges minst möjligheter till ämnesfördjupning inom de estetiska 
uttrycksformerna drama (59%) och dans (60%). Däremot, inom bildämnet, ges barn 
möjligheter att erfara olika material och tekniker en till två gånger i veckan (25%). I musik 
inträffar motsvarande, som oftast, några gånger per termin (37%). 
 
Enkätundersökningen erbjöd, som tidigare nämnts i metod delen, respondenterna att 
kommentera utvalt svarsalternativ. Av fyra öppet skrivna svar berör tre av dem att de inte 
arbetar så mycket som de önskar med dramaämnet. Ett av de tre formulerade svaren återges 
nedan: 
 

Drama har kommit i sista hand. Arbetar på småbarnsavdelning, där barnen själva 
dramatiserar i sin lek. En planerad dramaaktivitet har inte gjorts. Det är så mycket 
utöver och dramatiseringar kräver också planering, som vi inte haft lycka nog att få till  
(Respondent, enkätundersökning, publicerad: 2016-04-25 – 2016-05-10). 
 

 
Mejlintervjuade förskollärare B (traditionell) bestyrker enkätundersökningens svar: ”Vi har en 
ateljé i vår verksamhet och försöker bekanta barnen med en rad olika material och tekniker 
och vi vill att barnen skall få skapa både två och tredimensionellt.” 
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Bild 4. Källa: enkätundersökning, publicerad: 2016-04-25 – 2016-05-10. 
 
 
Bild 4. Bild och musik är de ämnen som flest pedagoger väljer att arbeta ämnesöverskridande 
med. I dans- och drama ämnena förekommer det mindre frekvent till inte alls.  
 
”Eftersom dans inte finns med i dagsläget så arbetar vi inte med [mitt tillägg] det som ett 
medel för att fördjupa lärandet. Intressant dock!” (Respondent enkätundersökning, publicerad, 
2016-04-25 – 2016-05-10). 
 
Mejlintervjuade förskollärare C (Reggio Emilia) lyfter fram att estetiska uttryck är utmärkt för 
att utforska andra ämnesområden. Mejlintervjuade förskollärare E (traditionell) berättar att 
drama mest används i arbetet med värdegrunden.  
 
”Jag jobbar på en småbarnsavdelning och den drama vi jobbar mest medvetet med handlar om 
att arbeta med barnens sociala förmågor. Hur man är en bra kompis, samt konflikthantering” 
(respondent, enkätundersökning, publicerad 2016-04-25 – 2016-05-10). 
 
 
 
 
 

39

28

11 7

21
16

25 24

14 14

35

52

Bild Musik Drama Dans

Barns	möte	med	estetiska	uttrycksformer	för	
att	fördjupa	kunskap	inom	andra	

ämnesområden	i	%

1-4	gånger	i	veckan några	gånger	per	termin Inte	alls

Bild	4.	



 

21 
 

 
Bild 5. Källa: enkätundersökning, publicerad: 2016-04-25 – 2016-05-10. 
 
Bild 5. Spontant skapande, i vilka barnen inspirerar varandra till skapande, sker mest frekvent 
i bild och drama. Spontant skapande i musik och dans, uppger nära hälften att det, sker 
dagligen till några gånger i veckan. Samtliga fem mejlintervjuade förskollärare bekräftar att 
spontant skapande i ämnet bild sker mest frekvent. 
 

Barnen har fri tillgång till färg, flaskfärg, vattenfärg och många olika penslar/ pennor 
som finns framme hela tiden. Olika sorters papper , både i tjocklek, storlek, material 
och färger.  Tapetklister, tejp, lim och saxar är grundutbud och finns alltid att tillgå. Allt 
finns nära ett staffli och vi använder golvet mycket. Samt allt “skrot” material med 
limpistoler (Mejlintervju förskollärare A, Reggio Emilia). 
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Bild 6. Källa: enkätundersökning, publicerad: 2016-04-25 – 2016-05-10. 
 
Bild. 6. Material och aktiviteter där barnet förväntas att följa färdiga mallar och instruktioner 
är mest framträdande i ämnena bild och musik, dock hamnar inte dansämnet långt ifrån 
toppen. Här skiljer sig mejlintervjuerna från enkätundersökningen. Mejlintervjuade 
förskollärare A (Reggio Emilia) understryker: ”Att ha färdiga mallar är verkligen tabu i min 
förskoleroll.” 
 
Även mejlintervjuade förskollärare C (Reggio Emilia) är inne på samma spår: …”man ska ha 
musik att dansa till där det inte [min kursivering] för barnen finns ett färdigt rörelsemönster 
(ex. miniröris, melodifestivalen).” 
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Bild 7. Källa: enkätundersökning, publicerad: 2016-04-25 – 2016-05-10. 
 

Bild 7. Pedagogiskt dokumentation är det verktyg som flest förskollärare använder sig utav 
(84%). Tätt efter uppges iPad eller annan surfplatta som mest nyttjad (80%). Att använda sig 
utav fotografier på olika sätt har också högt antal svarande (73%), men procentantalet sjunker 
något när det kommer till användandet av barnintervjuer och muntlig information till föräldrar 
(40%). Något som kan bero på enkätfrågans formulering; ”markera högst sex stycken, de mest 
välanvända”. 

Samma fråga ställdes i mejlintervjuerna och samtliga fem förskollärare betonade barnets röst 
som ett värdefullt och avgörande verktyg i reflektionsarbetet. Andra viktiga verktyg som 
nämndes var ”Processreflektion”, ”Tråden”, ”Lotusschema” och ”Leanify”. 
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Bild 8. Källa: enkätundersökning, publicerad: 2016-04-25 – 2016-05-10. 
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Bild 8. Majoriteten anser att ständigt reflektera, i arbetslaget och tillsammans med barnen är 
av stor betydelse (71%). Procentantalet sjunker något när det kommer till kroppens betydelse 
och mening i samband med barns lärandemöten (53%). Lika många procent tycker det är 
viktigt att rikta barnets fokus mot olika lärandeobjekt (53%). Att vara medresenär och följa 
barnens sidospår, anger nära hälften av alla pedagoger, är viktigt (47%). Sedan följer att 
utifrån barnets förkunskaper planera en lärandesituation (38%). De två minst markerade 
alternativen är att lärandet kommuniceras antingen kroppsligt eller verbalt samt betydelsefulla 
improviserande moment. 

Fantasi – en betydelsefull komponent i estetiska 
lärprocesser 

Fyra av de fem mejlintervjuade förskollärarna lyfter fantasins betydelse i relation till de 
estetiska uttrycksformerna. Mejlintervjuade förskollärare C (Reggio Emilia) säger att: 
”…skapande är en förutsättning för lärande. Förutom faktakunskaper tror jag också barnen 
utvecklar en stor självkänsla och trygghet när man använder skapandet utifrån barnen och 
utforskande/fantasi.” 

En respondent från enkätundersökningen framhåller att fantasi inte bara innesluter estetiska 
lärprocesser: 

När jag gick utbildningen till förskollärare var det ganska stort fokus på de estetiska ämnena. 
Jag tycker dock att fokus har tagits bort från dem under åren jag har arbetat. Språk, matematik 
och nu naturvetenskap är mer prioriterade områden. Jag kämpar för att få in fantasin och 
skapande i de ämnena (respondent, enkätundersökning, publicerad: 2016-04-25 – 2016-05-10). 

Estetiska uttryck och ”estetiska språk”  
Ett genomgående mönster som urskildes hos fyra av de fem mejlintervjuade förskollärarna 
var att de betonade att estetiska uttryck inte bara handlar om uttryck. Om de utnyttjas till sin 
fulla potential kan de ses som tillägg till det verbala språket. En av de mejlintervjuade 
förskollärarna förklarar närmare:  
 

Det är genom estetiska uttrycksformer man kan lära sig. Lära sig det mesta! Vidare 
måste man förstå att estetiska uttrycksformer inte enbart handlar om "uttryck", det är 
ingen en-vägs-handling, kanske är "estetiska språk" för mig ett mer beskrivande ord, för 
det handlar om kommunikation, inte enbart uttryck-yttring. 
(Mejlintervju, förskollärare B, traditionell). 

 
 Mejlinterjvuade förskollärare A (Reggio Emilia) utvecklar:  
”Jag tycker nog att skapandet är ett av de viktigaste språken att få uttrycka sig på, ett oerhört 
viktigt tillägg till det talande språket – kroppsspråket.”  
 
Mejlintervjuade förskollärare E (traditionell) redogör för sin tolkning av begreppet estetiska 
lärprocesser: 
 

…det är ett lärande, där vi tar hjälp av alla våra sinnen, där vi stimulerar och utvecklar barnen 
med de estetiska språken. Dans/rörelse, musik, bild, drama. Alla barn tar inte in kunskap på 
samma sätt och då är dessa ämnen ypperliga att fånga allas största möjlighet till utveckling. 
(Mejlintervju, förskollärare E, traditionell) 
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Estetiska uttrycksformer viktiga i barns lärande och 
utveckling 

 
Enkätbild 2. Hur viktiga är estetiska uttrycksformer. Källa: enkätundersökning, publicerad: 2016-04-25 – 
2016-05-10. 
 
Av samtliga respondenter från enkätundersökning och mejlintervju anser en majoritet att de 
estetiska uttrycksformerna är mer viktiga än andra ämnesområden.  
 

Genom estetiska aktiviteter utforskar barn sin omvärld, förstår sammanhang, undersöker, testar, 
experimenterar, och drar slutsatser. De utvecklar samtidigt sin personlighet och identitet. De 
tränar bl. a. sin motorik, finmotorik, iakttagelseförmåga, koncentration, fantasi, "att våga" och 
stärker sitt självförtroende. De lär sig att jobba individuellt och i grupp. Processen är det allra 
viktigaste och under arbetets gång lär sig barnen att arbeta med problemlösning, en väldigt 
viktig tankeprocess som spelar en stor roll i barnens utveckling. 
(Mejlintervjuade förskollärare B, traditionell). 

 
Mejlinterjvuade förskollärare C (Reggio Emilia) berättar: ”Hos oss arbetar en atelierista som 
har extra kunskap och ansvar att värna om våra estetiska uttryck […] hela vår verksamhet 
bygger på skapande och olika uttryck”. Kopplat till enkätundersökningen, svarade en 
övervägande del (95%) att det ej hade till gång till varken atelierista, dans-, bild-, musik- eller 
dramalärare. Däremot angav en handfull respondenter att de, med varierande intervaller under 
terminens gång, handleddes av pedagogista.  
 

Konklusion av enkätundersökning och mejlintervju 
Min undersökning visar på en relativt stor skiljaktighet när det kommer till pedagogers 
ämneskunskaper och erfarenheter inom varje estetiskt ämne, något som i sin tur påverkar 
vilka estetiska uttrycksformer som de väljer att arbeta med och vad de grundar dessa val på. 
De estetiska uttrycksformerna som flest pedagoger anger att de har tillfredställande utbildning 
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inom är bild (81%), drama (64%) och musik (60%). Trots det sker endast fördjupning inom 
bildämnet, genom ett varierat utbud av material och tekniker, så ofta som en till två gånger i 
veckan. I övriga estetiska uttrycksformer ses det som mer regel än undantag att liknande 
inträffar max några gånger per termin. Även fast 64% av pedagogerna har angett att de har 
tillfredställande utbildning inom ämnet drama visar undersökningens resultat att bild och 
musik är de två estetiska uttrycksformer som används mest frekvent, då oftast i formerna 
spontant skapande och med utgångspunkt i färdigplanerade aktiviteter. Dans och drama är de 
estetiska uttrycksformer som används minst. De moment som anses som mest betydelsefulla 
för barns lärande och utveckling är ständigt reflektionsarbete, att rikta barns fokus mot 
lärandeobjekt, att lärande sker med hela kroppen involverad och att vara en medforskande 
pedagog. Pedagogisk dokumentation och iPads ses vara de mest framträdande verktygen i 
reflektionsarbetet.  
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Diskussion 

Estetiska lärprocesser i ämnet dans – en undangömd 
skatt? 

Enligt ny vetenskaplig forskning, inom skolfältet, innehåller en estetisk lärprocess inslag av 
kreativitet, experimenterade ögonblick, undersökande moment, fantasi och reflektion. Vidare 
redovisar författaren att lärarnas tolkningar av styrdokument ihop med de enskilda estetiska 
uttrycksformerna är avgörande för vilken lärandemiljö som skapas (Hansson Stenhammar, 
2015). Desto mer välbekant pedagoger är med ett ämne desto mer estetisk frihet ges. Det är 
därför önskvärt med en grundläggande kunskap inom varje estetiskt ämne. Å ena sidan 
behöver man inte vara musiker för att kunna musicera med andra. Dock innebär lärprocesser 
som är grundade på estetik att ämneskunskaper sätts in i nya oväntade perspektiv (Boberg & 
Högberg, 2014). För att som pedagog kunna känna sig trygg med det oväntade anser jag att 
grundläggande ämneskunskaper ökar kvalitén på en estetisk lärprocess. Ett argument som 
även kan stödjas litteraturgenomgången (Bendroth Karlsson, 1998; Holmberg, 2012; 
Fredricson Flodin, 2014).  
 
Enligt undersökningens resultat uppger mer än hälften av pedagogerna att de inte erbjuder 
barnen att uppleva dansämnet utifrån dess teorier och varierade tekniker (se bild 3). Endast ett 
fåtal respondenter anser sig ha tillräckligt med utbildning i ämnet dans (se bild 1). Detta 
jämfört med bildämnet där motsvarande resultat ligger betydligt högre (se bild 1). Som 
tidigare nämnt talar Vygotskij om den proximala utvecklingszonen, och för att barnets 
utvecklingszon ska stimuleras krävs det en andre som har mer kunskap än barnet (Säljö, 
2011). Ämneskunskaper tordes kunna möjliggöra att barnets lärande går vidare flera led 
längre.  
 
Med utgångsläget att en estetisk lärprocess, utöver pedagogers ämneskunskaper, innehåller 
experimenterande, fantasifulla- och utforskande moment, visar undersökningen att lärarledda 
improviserande aktiviteter, inom varje estetisk uttrycksform, är sparsamt använda. Endast ett 
fåtal respondenter har markerat improviserande utforskande inslag som betydelsefulla i barns 
lärande och utveckling (se bild 8). När det kommer till beståndsdelen fantasifulla moment 
betonar fyra av de fem mejlintervjuade förskollärarna fantasins betydelse i relation till de 
estetiska uttrycksformerna. I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) fastställs att förskollärare ska ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande situationer. 
Förskollärare C (Reggio Emilia) säger att: ”…barnen utvecklar en stor självkänsla och 
trygghet när man använder skapandet utifrån barnen och utforskande/fantasi”. Vygotskij 
menar att fantasin är a och o, bland annat för barnets identitetsutveckling och 
problemlösningsförmåga (Vygotskij, 1995). Fantasi är ett medierande verktyg som blir 
verklig, genom de material som den skapas av samt genom de känslor som den ger upphov till 
eller frambringar (ibid.). Med hänsyn till föregående, bör det sannolikt innebära att barn som 
erbjuds att erfara dans med ett varierat utbud av material och tekniker också utvecklar sin 
fantasiförmåga. Naturligtvis omfattas inte bara dansämnet utav detta, utan samtliga ämnen. 
Med beaktan till diskussionen ovan samt detta i relation till undersökningens resultat, tordes 
jag våga dra slutsatsen att majoriteten av pedagogerna ej arbetar varken medvetet eller 
återkommande med estetiska lärprocesser inom ämnet dans. Däremot visar min undersökning 
att barnen ges möjlighet att erfara dans mer sporadiskt. Spontan dans initierad av barnen 
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inträffar dagligen till en till två gånger i veckan. Samt att några gånger per termin ges barnen 
möjlighet, att genom dansen, få fördjupa kunskap inom andra ämnesområden.  
 
”Eftersom dans inte finns med i dagsläget så arbetar vi inte med [mitt tillägg] det som ett 
medel för att fördjupa lärandet. Intressant dock!” (Respondent enkätundersökning, publicerad, 
2016-04-25 – 2016-05-10). 

Estetiska lärprocesser inom ämnet bild 
Reggio Emilias skapande pedagogik kännetecknas av ett fokus på den konstnärliga metodiken 
(Bendroth Karlsson, 1998). Bildämnet kan ses stå i rampljuset och utövar inflytande på den 
svenska förskolekulturen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Vilket min 
undersökning också bekräftar, att bild är den uttrycksform som flest pedagoger anser sig ha 
tillfredställande med utbildning inom. Dessutom högst procent svarande, i att erbjuda barnen 
lärandemöten, utifrån bildämnets olika tekniker, material och metoder. En till två gånger i 
veckan till en gång i månaden erbjuds barnen förutom att erbjudas olika tekniker och material 
även att arbeta med bild i syfte att fördjupa kunskap inom andra ämnesområden och 
bildaktiviteter som karaktäriseras av kulturella samband. Detta i överensstämmelse med ett 
sociokulturellt perspektiv att se på kunskap. Vygotskij säger att den intrapsykologiska 
funktionen, människans inre tänkande, utvecklas och förändras i interaktionen. Framförallt i 
situationer där barnet ges möjlighet till att ställa frågor och funderingar (Säljö, 2011). Vilka 
frågor och funderingar barnet har synliggörs, bland annat, med hjälp av pedagogisk 
dokumentation. Relaterat till undersökningen uppger majoriteten att de använder pedagogisk 
dokumentation och framhäver att ständigt reflektera i arbetslaget, tillsammans med barnen är 
viktiga moment för barns lärande och utveckling. Mer än hälften menar att lära är att lära med 
hela kroppen involverad, ett tänkande, görande och kännande. Pedagoger som har förståelse 
för kroppen, motoriken, sinnena och tillämpar dessa resurser i lärandet, möjliggör att barnets 
lärande tar oanade riktningar (Moerman, 2014). Bild var också det ämne som flest pedagoger 
redovisade att barnen erfar flest artefakter. Desto fler medierande redskap barnen lär sig att 
hantera desto lättare får barnet att kommunicera, minnas, lösa problem, utföra handlingar, 
känna empati etcetera (Säljö, 2011). Följande är ett exempel från undersökningen som visar 
hur en skapande aktivitet i ateljén kan gå till: 
 

På bordet och golvet är lera framdukat och barnens bilder på sina hus.  
Lugn musik spelas och barnen börjar ta sig an leran. Med inspiration från sina egna 
foton börjar barnen känna på leran, någon trampar på den. Ett tredje barn staplar två 
kuber på varandra och säger ”mitt hus”. De andra observerar och gör lika.  
Detta kommer de sedan göra säkert 2 dagar till. Upprepning är viktigt i ett lärande 
(Mejlintervju, förskollärare C, Reggio Emilia). 

 
Detta citat kopplat till Vygotskijs teoretiska utgångspunkter är att leran kan ses som ett 
approprierat medierande redskap som barnen återkommande ges nya möjligheter att 
appropriera, det vill säga, att göra något till sitt eget. Med hänsyn till föregående resonemang 
och detta i förbindelse till grundläggande ämneskunskaper, kreativitet, experimenterade 
ögonblick, undersökande moment, fantasifulla inslag och återkommande reflektion (Hansson 
Stenhammar, 2015), är det möjligt att dra slutsatsen att majoriteten av pedagogerna arbetar 
medvetet och återkommande med estetiska lärprocesser inom ämnet bild. 
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Är det viktigare att förstå världen genom tanken än 
genom sinnet?  

I undersökningen uppgav sex stycken pedagoger att fokus på det verbala samtalet ökar barnets 
möjligheter till att lära samt att lärandet kommuniceras antingen kroppsligt eller verbalt. 
Vygotskij framhåller språket som det mest framstående medierade redskapet och han anser att 
frågesituationer gynnar barns kunskapsbildning. Men ett ökat lärarprat behöver inte 
automatiskt leda till bättre resultat inom estetiska uttrycksformer. Dessvärre kan det också 
minska barnens uppmärksamhet (Calissendorff, 2012). Jämför med utvecklingspedagogikens 
tre viktigaste principer för barns lärande; att skapa och fånga situationer omkring vilka barn 
kan tänka och tala, att få barn att reflektera och uttrycka sig verbalt och på andra sätt (här 
önskar jag specificering), att beakta mångfalden av barns idéer (Pramling Samuelsson & 
Mårdsjö, 1997 refererad till i Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Det blir här 
anmärkningsvärt att endast intellektuella förmågor skrivs fram som mest väsentliga för 
barnets lärande process. Cirka hälften av respondenterna angav att de på ett lekfullt sätt 
riktade barnets fokus mot att urskilja olika fenomen, lärandeobjekt. Här blir det dock relevant 
att ifrågasätta begreppsvaliditeten, om huruvida respondenterna kopplade till en 
utvecklingspedagogisk teori. Kontentan jag vill åt är att Vygotskij och Merleau-Ponty 
framhåller att det inte går att göra en åtskillnad mellan kropp och själ, tanke och handling, 
tanke och emotion, hantverk och uttryck (Ferm Thorgerson 2012). De nyare estetiska 
teorierna om konst är inne på samma spår och blir avgörande i detta sammanhang. De menar 
att estetiska lärprocesser handlar om att få tillgång till en annan form av kunskap som inte är 
diskursiv eller begreppsfokuserad. En mer sinnlig kunskap som löper ut och bebor kroppen 
(Burman, 2014). Med hänsyn till det sistnämnda, skulle det kunna vara så att flertalet av de 
pedagoger som arbetar utifrån utvecklingspedagogiken iscensätter en estetisk lärprocess med 
lärandeobjekt som har mer begreppsfokusering och intellektuella förmågor i fokus.  
 
Det framgick tidigare att vad som faktiskt får kallas en estetisk lärprocess, och vad som går 
under meningsskapande, lämnades fritt tolkningsbart till praktiker på fältet. Det blir här 
intressant att fördjupa sig i huruvida de intellektuellt fokuserade mötena med estetiska 
uttrycksformer kan definieras som estetiska lärprocesser av god kvalitet. Och nog är det väl så 
att kontraktet på det fria tolkningsutrymmet har löpt ut. Det är hög tid att fastslå en slutgiltig 
definition av begreppet estetiska lärprocesser. Respondenterna i min undersökningen talar om 
estetiska språk som ett tillägg till det verbala språket. De nyare estetiska teorierna om konst 
(se forsknings- och litteraturgenomgång) lyfter fram det unika i den sinnliga kunskapen som 
utgår från kroppen. Den slutgiltiga definitionen av begreppet estetiska lärprocesser skulle jag 
vilja se omsluter och stärker de ovannämnda aspekterna. Något som tordes legitimera 
begreppet att integreras i Lpfö 98 och det i sin tur motiverar pedagoger till att integrera 
estetiken som en kunskapsform i sin verksamhet. Det kan ses öka chanserna för att 
skolverkets förslag om att inkludera lek och skapande, som särskilda målområden, åter tas 
upp och diskuteras inom regeringen (Åsen & Moberg, 2015). 

Finns ett behov av ett nytt kvalitetssäkringsinstrument? 
Begreppet kvalitet i förskolan definierar olika innehåll och aspekter inom de olika 
praktikerna. I en utvecklingspedagogisk praktik finns en allmängiltig kunskap om vad som 
kan betraktas som god kvalitet i förskolan. En kunskap som sedan definieras och 
omformuleras till mätbara mål och kriterier. Till skillnad mot Reggio Emilia som utgår från 
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uppfattningen om att kvalitet är en social konstruktion kopplad till situation, process och 
sociokulturella sammanhang. Utifrån detta perspektiv är det inte produktivt att utforma fasta 
och förutbestämda kriterier för att mäta kvalitet i förskolan. Alltså värderandet bör riktas mot 
de pedagogiska processerna snararare än mot mätbara resultat (Folke-Fichtelius & Lundahl, 
2015). Det i överensstämmelse med Vygotskij och processens betydelse för barns lärande och 
utveckling (Vygotskij, 1995). Vea Vecchi, atelierista i förskolan Dana i Reggio Emilia 
understryker: ”Vi kan inte förstå det pedagogiska arbetet i Reggio Emilia om vi inte förstår 
estetikens stora betydelse” (Wehner-Godée, 2013, s.39). För Vea innefattar begreppet estetik 
ett förhållningssätt som gör att pedagoger kommer i kontakt med omgivningen på ett visst 
sätt. De lär sig att välja och utveckla en sinnlig och relationell väg i sitt arbete med barns 
lärande. Här ser jag förbindelser till de nyare estetiska konstteorierna, som betonar vikten av 
att den sensitiva kunskapen beaktas.  
 
Olika aktörer förhandlar om utformningen och syningen av förskolans 
utvärderingsverksamhet. ”Förutsättningar och former för sådan handlingar och konsekvenser 
för förskolan kan ses som ett viktigt framtida forskningsområde” (Åsen & Moberg, 2015, s. 
37). Med hänsyn till föregående, lämnas ett bidrag, en tes, till vidare forskning och ett möjligt 
identifierat behov att ta fram ett nytt kvalitetssäkringsinstrument. Bör förskolor som är 
inriktade på estetik kvalitetssäkras utifrån särskilda kriterier?  
 

Slutsats  
Huruvida pedagoger grundar sina val på ämnesteoretisk basis, som i sin tur skapar 
förutsättningar för att barnen ges möjlighet att uppleva estetiska uttrycksformer enligt 
egenvärden, differerar beroende på estetisk uttrycksform. Ett möjligt förutsett resultat var att 
det skulle finnas åtskillnader beroende på estetisk uttrycksform. Men att klyftan mellan de 
olika estetiska uttrycksformerna var så stor, var häpnadsväckande. Såsom att de estetiska 
uttrycksformerna dans och drama ofta hamnar i skymundan och därutöver sparsamt 
utforskade utifrån deras verkliga potential. Men att bildämnet dominerar ute i 
förskolepraktikerna var inte lika häpnadsväckande. Måhända att Vygotskij skulle motivera det 
med att bildämnet erbjuder ett brett utbud av artefakter som möjliggör att låta fantasin sprudla 
och att barnens skapande erfarenheter fördjupas ytterligare. 
När det kommer till frågeställningen om pedagoger medvetet arbetar med estetiska 
lärprocesser i förskolan, är den mer komplicerad än så för att kunna besvaras med ett ja eller 
nej (se diskussion). Faktorer som påverkar är pedagogers ämneskunskaper i förbindelse till 
olika sätt att se på hur estetik och estetiska uttrycksformer kan iscensättas i verksamheten. 
Den avgöranden faktorn tordes vara om beaktan tas till de nyare estetiska teorierna om konst 
och den sensitiva kunskapens inneboende möjligheter. Därtill pedagogers tolkning av det, en 
så länge, fritt tolkade begreppet estetiska lärprocesser. 

Utifrån hypotesen om att förskolor med Reggio Emilia inriktning är mer inriktade på estetik 
och således erbjuder barnen fler möjligheter till att få erfara estetiska lärprocesser. Samt med 
hänsyn till undersökningens ojämna antal pedagogiska inriktningar, är det med en stor portion 
av ödmjukhet som riktigheten av hypotesen bekräftas. Det tordes vara så att Reggio Emilia 
förskolor erbjuder barnen fler möjligheter ett erfara estetiska lärprocesser. Ett bestyrkande 
som grundas på en identifierad samhörighet mellan Reggio Emilia förskolor och de nya 
estetiska teorierna om konst.  



 

32 
 

Det är mer högaktuellt än någonsin att ta på sig de ”estetiska lärprocessglasögonen” (Roos, 
2014). Putsa upp dem till att beakta sinnena i lärprocesserna. Det hjälper till att levandegöra 
det kunskapsstoff som ska läras in och kunskapen förankras både i kroppen och i knoppen 
(Boberg & Högberg, 2014). Det handlar om att växla perspektiv och öppna upp för att nya 
estetiska läsningar görs, i arbetet med hela förskolans läroplan. 
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Bilagor 
 
 

 

 
 

 

 

 

Missivbrev 
Mitt namn är **** och jag läser till förskollärare på Karlstads universitet. 
Jag är några veckor in i mitt examensarbete om estetiska uttrycksformer i förskolan. 
Du kan vara trygg i ditt deltagande genom att hela min undersökning följer Vetenskapsrådets 
God forskningssed (2011). Deltagande är frivilligt, du kan när som helst avbryta din 
medverkan. Du svarar anonymt det vill säga ingen kan utläsa hur just du svarat. 
All insamlad data hanteras konfidentiellt och förstörs efter avslutat examensarbete. 
 
Om ni har frågor eller funderingar finns jag att nå på min 
studentmejl: anna*******@student.kau.se 
Eller kontakta mina kursledare Nina Thelander: Nina******@kau.se  eller Susanne 
Hansson susanne****** @kau.se 
 
Tack vare er medverkan, kan jag slutföra mitt examensarbete. Tack för er tid!  
 
Vänligen **** 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor till förskollärare 
 
Information: Jag har valt att beröra de estetiska uttrycksformerna bild, dans, drama och 
musik. 

1. Vilken är din personliga relation till estetiska uttrycksformer och skapande? 

 
2. Hur viktigt tycker du att det är med estetiska uttrycksformer i förhållande till 
andra ämnesområden i förskolan? 
 
 
3. Lär sig barnen något särskilt just genom skapande/estetiska aktiviteter? Vad tror du att 
barnen utvecklar i skapande/estetiska aktiviteter? 
 
 
4. Finns det estetiska uttrycksformer som är generellt mer framträdande än andra i er 
verksamhet? I så fall, vilka och varför? 
 
 
5. Hur arbetar ni pedagoger skapande/estetiskt med barnen? Vad gör ni för skapande/estetiska 
aktiviteter med barnen? Ge ett exempel från varje estetiskt uttrycksform; bild, dans, drama 
och musik. 
 
 
6. Är det någon/några estetiska uttrycksformer som är svårare att erbjuda barnen utomhus?  
 
 
7. Har du något/några verktyg som öppnar upp för samtal och reflektion kring barns 
utveckling och lärande i estetiska uttrycksformer? Beskriv hur verktyget/verktygen används. 
 
8. Hur skulle du beskriva begreppet estetiska lärprocesser? (Det finns inga rätt eller fel 
beskrivningar, begreppet är brett) 
 
 
9. Vilken pedagogisk inriktning har din förskola? 
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Bilaga 3 – Enkätundersökning 
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