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Förord
Vi har skrivit detta examensarbete tillsammans och valt att skriva hela texten
gemensamt. Detta för att vi båda ska ha samma ansvar för arbetet och kunna stå för
innehåll och utformning. Enstaka stycken har vi skrivit på varsitt håll men korrekturläst,
bearbetat och redigerat tillsammans för att få en helhet och en röd tråd arbetet igenom.
Under alla intervjuer var vi båda närvarande och delade sedan upp den insamlade
empirin jämnt mellan oss för transkribering. Vi vill främst tacka våra informanter som
ställt upp för oss och gjort detta examensarbete möjligt. Vidare tackar vi vår
handledningsgrupp för givande tankar och reflektioner, varandra för ett bra samarbete,
samt vänner och familj som hjälpt oss med korrekturläsning av texten.

Malmö 2012
Nadja Johansen och Maria Stagnell
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Sammanfattning
Den här uppsatsen handlar om vilka estetiska uttrycksformer och medier som pedagoger
väljer att arbeta med och varför. Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka
estetiska uttrycksformer som är mer eller mindre framträdande i förskolan. Detta för att
vi som pedagoger medvetet ska kunna skapa en verksamhet där barnen erbjuds möten
med varierande estetiska uttrycksformer. Vi har utfört kvalitativa intervjuer med nio
pedagoger, från tre förskolor, för att ta reda på vilken betydelse de anser att arbete med
estetiska uttrycksformer har för att stimulera barnens lärande och utveckling samt
förmåga att kommunicera. Under analysen av empirin har vi sett på estetiska
uttrycksformer ur ett socialisationsperspektiv och hantverkstradition, ett utvecklingsperspektiv och personlig uttryckstradition samt en erfarenhetstradition. Resultatet av
studien visar att pedagogernas privata intresse avspeglar sig i verksamheten men även
att verksamheten grundar sig i barnens intresse. Vår slutsats är att arbete med bild- och
formskapande är den mest framträdande estetiska uttrycksformen i förskolan och att
uttrycksformer som drama och musikskapande med instrument behöver lyftas fram mer.

Nyckelord: Estetiska uttrycksformer, förskola, kommunikation, medier, praktiskestetiskt arbete, utveckling.
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1. Inledning
Detta examensarbete har skrivits av Nadja Johansen som läser inriktning mot
förskola/förskoleklass, och Maria Stagnell som inriktar sig mot förskola, förskoleklass
och grundskolans tidigare år. Då vi båda kommer att arbeta i förskolan blev det naturligt
att fokusera på och utforska ett ämnesområde som figurerar där. Vårt huvudämne är
Kultur, Medier och Estetik (KME), men vi separerar inte huvudämnet KME från själva
yrkesbenämningen förskollärare, utan ser oss som förskollärare med en KMEpedagogisk inriktning.
I läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) framgår det under kapitlet Förskolans
värdegrund och uppdrag:
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer
såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse
liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och
metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.
Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material
och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan
användas såväl i skapande processer som i tillämpning
(Lpfö98/10:7).

Därför vill vi få en djupare insikt om hur estetiska uttrycksformer är representerade i
förskolan, och på så sätt bli medvetna om vad vi som pedagoger behöver lyfta fram för
att erbjuda barnen möten med varierande uttrycksformer.

1.1 Bakgrund
Vår tidigare erfarenhet av förskoleverksamhet är att pedagoger ibland uttrycker en
känsla av obekvämhet och emellanåt osäkerhet för att använda vissa uttrycksformer i
verksamheten. Detta då de upplever att de inte behärskar en del uttrycksformer, så pass
mycket som de själva önskar, för att leda en varierande praktisk-estetisk verksamhet
med och för barnen. Vi har upplevt att pedagoger då och då använder färdiga modeller
och prototyper som mallar för barnen att härma och eftersträva. Barnen har då liten
möjlighet att påverka sitt eget skapande, vilket exempelvis begränsas till vilken färg på
materialet de vill använda för den aktivitet som pedagogen valt.

Genom vår utbildning med huvudämnet Kultur, Medier och Estetik (KME) har vi ofta
diskuterat estetiska uttrycksformers betydelse för barns utveckling och lärande i
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förskolan. För oss är estetiska uttrycksformer och skapande ett stort intresse och vi
anser därmed att det är viktigt att även i vår yrkesprofession arbeta med detta för att
stimulera all sorts utveckling hos förskolebarn. Vi vill därför ta reda på hur pedagoger,
tillsammans med barnen i förskolan, använder sig av estetiska uttrycksformer och
vilken betydelse det praktisk-estetiska arbetet har för barnens utveckling.

1.2 Definition av begrepp
I detta avsnitt reder vi ut centrala begrepp för att tidigt ge läsaren en förståelse för vad vi
menar med de olika begreppen som förekommer i texten.

1.2.1 Estetik samt estetiska uttrycksformer och skapande
Begreppet estetik kommer från grekiskans ”aisthētiko´s, i sin tur bildat till ta aisthēta´
det sinnliga, det förnimbara”(NE.se) vilket betyder att känna genom sinnliga
upplevelser och förnimmelser. Estetik är ett oerhört stort och svårdefinierat begrepp och
vi anser att estetiska uttrycksformer är en del av det. Anders Järleby beskriver i Spela
roll att estetisk verksamhet innefattar bildkonst, teater, dans, och film med mera som
deltagarna upplever genom sinnliga intryck. Han menar att syftet med den estetiska
verksamheten kan vara både att skapa för sin egen personliga utvecklings skull och att
skapa för att presentera något för andra (Järleby, 2005:39).

I boken Utbildningsvetenskap för förskolan skriver Per Dahlbeck och Sven Persson att
människan under alla tider har använt sig av estetiska uttrycksformer för att
kommunicera sina känslor och sin kunskap med andra (Dahlbeck & Persson, 2010:191).
Vidare förklarar de hur våra intryck hör samman med våra uttryck, vilket också talar för
vår uppfattning av estetiska uttrycksformer som en del av estetiken och en
kommunikationsform:

Vi tar intryck genom att känna, se, dofta och lyssna och röra oss.
Det är på detta sätt vi skaffar oss kunskap om ting och människor.
Dessa intryck omvandlas till uttryck då vi försöker gestalta våra
upplevelser på olika sätt, som tal, text, bild, dans eller genom
musik. På det viset blir estetik och estetiska uttrycksformer en
kunskapsform som vi använder för att kommunicera med andra
(Dahlbeck & Persson, 2010:191–192).
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I boken Småbarns bild- och formskapande definierar Ann Granberg begreppet skapande
verksamhet med småbarn genom att jämföra barns skapande med vuxnas skapande i
två- och tredimensionella material (se beskrivning i avsnitt 2.3 Tredimensionella
material och mediers betydelse). Hon menar att alla estetiska uttrycksformer som vuxna
ägnar sig åt, såsom att måla, skulptera, musicera och skapa installationer av ljud, ljus
och rörelsebilder med mera, bör ”kunna återfinnas som embryon i förskolan”
(Granberg, 2001:12–13). I vår definition av begreppet estetiska uttrycksformer ligger
fokus på dans och rörelse, musik, dramatisering och teater samt bild- och formskapande.

1.2.2 Praktisk-estetiskt arbete
Estetiska uttrycksformer kan vara uttryck som hos en mottagare blir till intryck.
Exempelvis är musiklyssning ett intryck för lyssnaren men ett uttryck för musikern som
då utfört ett praktisk-estetiskt arbete genom att skapa musiken. Praktisk-estetiskt arbete
är i vår mening mycket likt begreppet estetiska uttrycksformer, men syftar till ett
konkret görande eller skapande. Enligt Nationalencyklopedin är praktisk-estetiska
ämnen i skolan ”bild, musik, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap samt slöjd”
(NE.se), men eftersom vi inriktar oss mot förskolan, som vi upplever arbetar mer
ämnesöverskridande än skolan, har vi begränsat det praktisk-estetiska arbetet till bild,
musik, dans, drama och olika former av slöjd.

1.2.3 Medier
Med begreppet medier menar vi de material, verktyg och redskap som används inom de
ovan nämnda estetiska uttrycksformerna. Brit Paulsen exemplifierar, i Estetik i
förskolan, teckning, målning och skulptering som medier i bildskapandet som
uttrycksform (Paulsen, 1996:104). Vi menar att medier inom dramatisering och teater
till exempel kan vara röst och kropp och inom musik kan mediet vara olika instrument
där även rösten räknas som instrument. Inom bild- och formskapande kan mediet
exempelvis vara lera eller pennor och penslar. Olika sorters medier kan exemplifieras i
oändlighet, därför nöjer vi oss med att beskriva några få.
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1.2.4 Reggio Emilia-inspirerad pedagogik i svenska förskolor
Reggio Emilia är en stad i Italien där förskolläraren och barnpsykologen Loris
Malaguzzi (1920-1994) var chef för barnomsorgen. Han startade 1963 ett projekt för de
kommunala förskolorna där syftet var att ”utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter”
(NE.se). Lesley Abbott och Cathy Nutbrown skriver i Erfarenheter från förskolan i
Reggio Emilia att ateljén, där en ateljerista arbetar med barnen, är vanlig bland
förskolorna i Reggio Emilia. Författarna beskriver en ateljerista som ”en erfaren och
kvalificerad konstnärligt utbildad person som tillhör personalen” (Abbot & Nutbrown,
2005:14). Ett kännetecken för den Reggio Emilia- inspirerade pedagogiken är att ge
barnen möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer, inte bara det talade
språket. Både ateljéer och ateljeristor är vanligt förekommande i svenska förskolor som
arbetar med en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik.

1.3 Syfte och frågeställningar
I yrkesprofessionen vill vi kunna erbjuda barnen en så stor variation som möjligt med
olika

uttrycksformer

för

att

utmana

barnens

tankar,

skapandeförmåga

och

kommunikation. Därför är syftet med detta arbete att få en djupare förståelse och ökad
kunskap för hur estetiska uttrycksformer och dess medier framträder i förskolan, samt
om det är någon uttrycksform som är under- eller överrepresenterad. Detta för att bli
medvetna om hur vi på bästa sätt ska kunna uppmärksamma och lyfta fram de estetiska
uttrycksformer som hamnar i skymundan, för att eftersträva en balans mellan
uttrycksformerna i förskolan.

Våra frågeställningar är:

1. Vilka estetiska uttrycksformer och medier väljer pedagogerna att arbeta med,
och vad grundar de dessa val på?
2. Vilka estetiska uttrycksformer är mer eller mindre framträdande i förskolan, och
vad beror det på?
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2. Teoretiska utgångspunkter
När vi tittat på tidigare examensarbeten som berör arbete med estetiska uttrycksformer i
förskolan har de innefattat en jämförelse av hur detta arbete skiljer sig mellan förskola
och grundskola, eller hur estetiska uttrycksformer främjar flerspråkiga barns utveckling
i svenska som andraspråk. Däremot har vi inte kunnat finna något som berör vårt
undersökningsområde, hur estetiska uttrycksformer framträder mer eller mindre i
förskolan och vad detta beror på. Den litteratur vi tagit del av har främst behandlat hur
bild– och formskapande samt musik har praktiserats i förskolans verksamhet. Därmed
känner vi att vi har ett undersökningsområde där vi kan fördjupa vår kunskap.

Lynne K. List skriver i Music, Art and Drama Experiences for the Elementary
Curriculum: “all children need to express themselves creatively” (List, 1982:1) och
menar att alla barn har ett behov av att uttrycka sig. Vidare skriver hon att barn hellre
deltar i än iakttar arbete med estetiska uttrycksformer och att konstnärliga processer
stimulerar barns utveckling på alla plan. Hon anser att arbete med estetiska
uttrycksformer inte handlar om att göra barnen till duktiga konstnärer, musiker eller
skådespelare, utan att det är barnens process och utveckling som är det viktiga (List,
1982:3). Lists definition av konstnärliga processer motsvarar ett utförande av estetiska
uttrycksformer, där det är processen som är i fokus och inte produkten. I processen
utvecklas barnet oavsett resultatet av skapandet. Även Dahlbeck och Persson anser att
estetiska uttrycksformerna är väsentliga för hur vi upplever och förstår omvärlden och
oss själva (Dahlbeck & Persson, 2010:192).

2.1 Musik, dans och rörelse
Musik, menar Karin Håkansson i Glädje, lek och musik, är en viktig komponent när det
kommer till att främja barnens inlärning, kroppsmedvetenhet och tro på den egna
förmågan. Vidare menar hon att en verksamhet där pedagogerna har ett klart och uttalat
syfte samt mål med den skapandeform som bedrivs, bidrar till att barnets utveckling
fortskrider (2008:5).

Ann Granberg skriver i Småbarnsrytmik: lek och rörelse till musik att musik och rörelse
spelar en så pass viktig roll för barns utveckling att det borde vara något som ständigt
präglar förskoleverksamheten. Hon menar att musiken i förskolan inte bör begränsas till
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morgonsamlingar eller särskilda musik- och sångteman utan att musiken ska finnas där
som ett naturligt inslag (Granberg, 1994:19). Paulsen skriver att genom att låta barnen
lyssna på olika genrer av musik under tiden de tittar på en bild, ger man bilden
bakgrundsmusik att förhålla sig till. Hon menar att pedagogen här kan beröra hur barnen
upplever bildens sinnesstämning beroende på vilken musikgenre som spelas. För att
undvika ett reproducerande kan vi ta till oss Paulsens uppmaning till pedagogerna; att
istället utmana barnen att komponera egen musik till bilder (Paulsen, 1996:135).
I boken Småbarnspedagogik: fenomenologiska och estetiska förhållningssätt skiljer
Torill Vist mellan olika pedagogiska ledarstilar när det kommer till musikutövande i
förskolan, vilket bland annat innefattar omsorgsgivaren och den musikaliska ledaren.
Omsorgsgivaren ser och använder de musikaliska redskapen som en metod för att
underhålla eller trösta barn när situationen kräver det. Den musikaliska ledaren
kännetecknas av pedagogen som drar i och leder de musikbaserade aktiviteterna (Vist,
2006:94). Mallo Vesterlund framhåller i Musikspråka i förskolan, vikten av att
pedagogen ser saker ur ett möjlighetsperspektiv, som att jag [pedagogen] kan. Vidare
menar hon att det mest centrala i arbetet med barn är att pedagogen känner tilltro till sin
egen förmåga i genomförandet av den estetiska uttrycksformen och tycker att det är
roligt (Vesterlund, 2003:18–19).
Karin Thulin gör i boken Alla dessa rum skillnad mellan vanlig rörelse och dansad
rörelse. Hon förklarar att en vanlig rörelses syfte oftast är att tillföra kroppen något den
behöver eller är en kroppslig reaktion på känslor, så som kroppen reagerar när man är
rädd eller något gör ont. Den dansade rörelsen har ingen annan funktion än ”att
kommunicera, skapa kontakt på samma sätt som andra konstnärliga uttryck” (Thulin,
2007:44). I detta arbete syftar vi på dansad rörelse, att uttrycka sig med kroppen och
inte rörelse som fysisk träning genom exempelvis idrott.
Elisabet Sjöstedt Edholm och Anne Wigert skriver i Att känna rörelse- en
danspedagogisk metod, om hur rekvisitan får olika betydelse för dansen som
uttrycksform, beroende på dansens syfte. Att använda till exempel sjalar, tygstycken,
rockringar, ärtpåsar och resårband till att vara en del av dansen, innebär att barnet får
rekvisitan att ”leva”. På så vis tränar och utvecklar barnet både kroppsrörelse,
koordinationsförmåga och rumsuppfattning. Med sjalar kan det vara stora armrörelser
som ger liv till dansen, större tygstycken får kanske används till att springa eller snurra
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runt med. Rockringar hjälper till att avgränsa rummet och barnen kan dansa både
innanför och utanför dem. Vidare menar författarna att rekvisita även i form av masker,
hattar och kjolar bidrar till att ge en karaktär till dansen att leka med. Olika klädslar, till
exempel hattar och handskar, kan även användas till att framhäva en viss kroppsdel eller
ge en nationell karaktär åt en dans från ett annat land (Sjöstedt Edholm & Wigert,
2005:23–24).

2.2 Drama
Järleby gör skillnad mellan drama och teater och påpekar att de inte har samma syfte.
Arbete med drama måste nödvändigtvis inte kommunicera med en publik utan handlar
om att fördjupa kunskapen om sin egen person och vem man är i relation till andra, ur
ett personlighetsutvecklande perspektiv. En teater där emot, utmynnar i en föreställning
vars syfte är kommunicera och förmedla ett budskap till en publik (Järleby, 2005:21).
Vidare anser han att barn kan ”nå medvetenhet om kommunikation och jagutveckling”
genom arbete med drama (Järleby, 2005:49). Birgit Öhrn-Baruch har skrivit boken
Drama i växande cirklar, gör också skillnad mellan drama och teater (Öhrn-Baruch,
1983:128). Vidare menar hon att pedagogstyrt arbete med drama i förskolan ofta görs
tillsammans med alla barn samtidigt, som ett slags samling där barnen ibland känner sig
tvingade att vara med. Istället för att utgå från dramaövningar, som visst fyller en
funktion ibland men inte alltid, föreslår Öhrn-Baruch att pedagogen kan fånga upp
barnens lek och arbeta med drama utifrån den. Hon anser att barnen i leken får utlopp
för sina behov av att experimentera med kropp och röst samt inta olika roller. De provar
att vara exempelvis stora, starka och säkra eller små, osäkra och behövande genom
rollekar. Det menar författaren är en utmärkt utgångspunkt för drama tillsammans med
barn i förskolan (Öhrn-Baruch, 1983:28).

Öhrn-Baruch har också skrivit boken Mera DRAMA i förskolan där hon beskriver hur
drama upplevs svårare att arbeta med än med ämnesaktiviteter, så som bildskapande och
musik med andra instrument än rösten, då drama är mer utlämnande eftersom den egna
kroppen används som instrument. Hon menar även att den pedagogiska miljön i form av
lokaler, medier samt pedagogers och barns sociokulturella bakgrunder har betydelse för
verksamhetens praktisk-estetiska förutsättningar (Öhrn-Baruch, 1986:38–39).
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2.3 Bild- och formskapande och mediers betydelse
Granberg skriver att formgivning är allt skapande med tredimensionellt material, både
plastiska och fasta och att bild är all typ av tvådimensionellt skapande (Granberg,
2001:84,103). Hon menar att till bildskapande hör målning, teckning, olika
trycktekniker, frottage och kollage (Granberg, 2001:103). Även Trageton skriver i Lek
med material om två- och tredimensionellt skapande och kategoriserar dess medier till
två grupper av material; plastiska medier som innefattar sand och lera, samt
konstruktiva medier som innefattar klossar, fasta och flexibla material. Med fasta
material menar Trageton skräp, natur- och slöjdmaterial som kan sättas ihop med hjälp
av lim, tejp och spik (Trageton, 1996:29). Barnen använder detta material främst för att
bygga eller skapa nya konstruktioner och verk. Flexibla material, menar Trageton, är
sådant som är böjbart och kan ändra form när barnen trycker, böjer eller klämmer på
materialet. Exempel på dessa material är metalltråd, folie, textiler, garn och snören
(Trageton, 1996:29–30).

Paulsen och Granberg menar att om barn ska kunna uttrycka sig och kommunicera med
estetiska uttrycksformer, exempelvis som bild- och formskapande, behöver de tid för att
lära känna material och behärska tekniker så att dessa inte känns främmande för barnet
(Paulsen, 1996:104; Granberg, 2001:30). Granberg framhåller också vikten av att se
barnens alster och verk som kommunikation med fokus på processen, och inte som
dekoration som sedan sätts upp på förskolans väggar för att visa barnens resultat. Hon
skriver att ”Bilderna är i själva verket berättelser om det som händer barnet under själva
skapandet – vad barnet upplever, vilka upptäckter och vilka erfarenheter det gör under
skapandeprocessen” (Granberg 2001:29).

I Faktisk fantasi (Skolverket) beskrivs leran som ett tillåtande material vars slutprodukt
inte eftersträvar några särskilda normer om hur resultatet ska se ut. Leran är lätt att
omforma om man inte är nöjd med sitt alster. Skolverket, som publicerat texten, menar
att leran är en enklare konstform att ta sig an än till exempel skrift, där det finns ett
alfabet att förhålla sig till, alltså regler för hur bokstäver ska se ut (Skolverket, 2004:75).
Rob Barnes skriver i Lära barn skapa – kreativt arbete med barn att arbete med
tredimensionella material tillsammans med yngre barn är olikt verksamhetens aktiviteter
16

i övrigt. Han framhåller dock vikten av att låta barnen komma i kontakt med
tredimensionella medier, som exempelvis lera, för att ha möjlighet att uttrycka sig
genom estetiska uttrycksformer. Han menar att det är givande för barnen även om de
som vuxna eventuellt inte fortsätter att uttrycka sig med den typen av medier (Barnes,
1994:143).

2.4 Estetiska uttrycksformer ur olika perspektiv och
traditioner
Vi har valt att utgå från Aud Berggraf Sæbøs (2011:26-34) syn på konstnärliga
områden, i Kunst kultur og kreativitet – Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Det norska
ordet kunst kan dock inte översättas ordagrant till svenskans konst, varför vi vill påpeka
att hon tar sin utgångspunkt i den norska läroplanen för förskolan (Rammeplan for
barnehagen, 2006), där konstnärliga områden lyfts fram genom konst, kultur och
kreativitet. Motsvarigheten till konstnärliga områden i den svenska läroplanen för
förskolan (Lpfö 98. Rev.2010:7) är begreppet skapande och pedagogernas uppdrag är
att låta barnen ”skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer […] i
förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande” (Lpfö 98. rev.2010:7). Dessa
två begrepp, kunst och skapande, är vad vi kallar estetiska uttrycksformer. Berggraf
Sæbø kategoriserar estetiska uttrycksformer i tre traditioner; hantverkstraditionen, den
personliga uttryckstraditionen och erfarenhetstraditionen (Berggraf Sæbø, 2011:26–27).
Till dessa synsätt har vi lagt till Bertil Sundins teorier i Barnen och de sköna konsterna,
om estetiska uttrycksformer ur ett socialisationsperspektiv och ett utvecklingsperspektiv
(Sundin, 1982:33–34). . I avsnitten nedan redogör vi för vad de olika traditionerna och
perspektiven innebär.

2.4.1 Socialisationsperspektivet och hantverkstraditionen
Aud Berggraf Sæbø lyfter fram hantverkstraditionen inom förskoleverksamheten som
en färdighetsträning genom arbete med estetiska uttrycksformer. Detta då barnen
återskapar ett verk, efter en redan gjord mall (Berggraf Sæbø, 2011:28). Sundin kallar
detta för socialisationsperspektivet, där barnen lär sig bruka diverse verktyg, till
exempel penslar och färg, genom reproduktion (Sundin, 1982:33). Berggraf Sæbø
påpekar att pedagogens utmaning också ligger i att vara observant på och skaffa sig en
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medvetenhet om, när det är av vikt för barnet att återskapa efter mall och när ett
reproducerande hindrar barnet att stärka sin skapandeförmåga och kreativitet (Berggraf
Sæbø, 2011:29). Paulsen anser att hanverkstraditionen inte kan ses som estetisk, utan
snarare ett färdighetstränande, där pedagogen överför traditionen till yngre generationer.
Syftet är att behärska material och tekniker för att slutprodukten ska uppnå en viss
standard, exempelvis som att kunna sticka vackert och spela musik efter noter. På så vis
lämnar hantverkstraditionen, enligt henne, mycket litet eller inget utrymme för eget
tänkande och nyskapande, vilket också kan ses som en ren reproduktion (Paulsen,
1996:17).

2.4.2 Utvecklingsperspektivet och den personliga uttryckstraditionen
Den personliga uttryckstraditionen i förskolan, menar Berggraf Sæbø, visar sig genom
att pedagogerna låter barnen, på egen hand och utan större material- och teknikkunskap,
kreera genom estetiska uttrycksformer. En sådan aktivitet utan pedagogisk syfte grundar
sig ofta på otillräcklig kunskap hos pedagogen gällande tillvägagångssättet i det
praktisk-estetiska arbetet med barnen. Vidare menar hon att om barnens skapande och
kreativa förmåga ska kunna stimuleras och utvecklas behöver barnen ges möjlighet att
arbeta med själva uttrycksformen. Detta kräver att barnen blir stimulerade via
upplevelser och intryck, som de i sin tur kan förmedla till omgivningen genom att
uttrycka sig med estetiska uttrycksformer (Berggraf Sæbø, 2011:31). Även Vygotskij
menar, i Fantasi och kreativitet i barndomen, att fantasin är helt beroende av
erfarenheter och att erfarenheter utgör förutsättningen för att kunna uttrycka sig. Vidare
menar han att vuxnas fantasi är större än barns, då de levt längre och där med har större
erfarenhet, men att barn ”tror mer på produkterna av sin fantasi och kontrollerar dem
mindre” (Vygotskij, 1995:412.2.).

Bruna Molin Bruce skriver i Småbarnspedagogik, Fenomenologiska och estetiska
förhållningssätt om hur förmågan att ta emot estetiska intryck och kunna uttrycka sig
hänger ihop. Hon menar att pedagoger kan hjälpa barnen att utveckla ”förmågan att ta
emot sinnesupplevelser och att uttryckas sig” för att få rikare personliga erfarenheter av
intryck och uttryck (Bruce, 2006:150). Författaren och konstpedagogen Herbert Read,
skriver i boken Uppfostran genom konsten om människans inre önskan om att
kommunicera sina känslor och kunskap till andra, vilket han benämner självuttryck.
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Han menar att pedagogens uppgift är att hjälpa barnet att utvecklas genom att vara dess
mentor och inspiratör (Read, 1956:220–221).

Kännetecken för den personliga uttryckstraditionen inom förskoleverksamheten, skriver
Berggraf Sæbø, är framförallt att allt det barnet skapar eller omskapar, anses vara
kreativt och vackert av pedagogerna. Hur processförloppet under arbetets gång
utvecklat sig eller hur resultatet av produkten blivit är inte av betydelse (Berggraf Sæbø,
2011:31). Enligt Paulsen har det praktisk-estetiska arbetet i form av uttryckstraditionen
varit den estetiska verksamhet som förekommit längst i förskolan. I uttryckstraditionen
värnar pedagogerna om barnets inre fallenhet för det kreativa skapandet, som sägs
utvecklas naturligt om barnet får vistas i rätt miljö. Dock framhäver hon att det inte är
givet att barnets uttrycksförmåga utvecklas, även om den inre motivationen och
inspirerande miljöomgivning finns, om de inte behärskar material- och teknikkunskapen
(Paulsen, 1996:18).

2.4.3 Erfarenhetstraditionen
Berggraf Sæbø refererar till den tyske filosofen Georg Wilhelm Hegel (1770-1831), som
ansåg att människan utvecklas genom mötet med föremålet som skapas. Vidare skriver
Berggraf Sæbø om den amerikanske filosofen, psykologen och pedagogen John Deweys
(1858-1952) erkännelseteori, vilken innebär att vi lär genom våra erfarenheter. Berggraf
Sæbø menar att erkännelseteorin tar sin utgångspunkt i den erfarenhetstradition som
Hegel förespråkade, att människan också i sig själv har ett inre behov av att
vidareutveckla och uttrycka sig (Berggraf Sæbø, 2011:33). Hon poängterar att det också
är nödvändigt att pedagogen är närvarande och deltagande, för att en utveckling i
interaktionen och samspelet mellan barnet och de estetiska uttrycksformerna ska ske. På
så vis blir pedagogen medveten om vad som krävs för att nå fram som förmedlare av
estetiska uttrycksformer och för att barnet ska utveckla insikt genom sina estetiska
erfarenheter (Berggraf Sæbø, 2011:33). Sundin hävdar att arbete med estetiska
uttrycksformer kräver ett pedagogiskt syfte för att stimulera barnens inre fantasi och
kreativitet, ur ett utvecklingsperspektiv (Sundin, 1982:33).
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3. Metod och genomförande
I detta kapitel redogör vi för våra metodiska angreppssätt, vad vi menar med kvalitativ
och iterativ metod samt hur vi utgått från dessa metoder i intervjuer. Vidare motiverar vi
vårt urval och ger slutligen en beskrivning av medverkande förskolor och respondenter.

3.1 Metodiska angreppssätt
Efter att ha skickat ett informationsbrev till respektive förskolas chef, utan att få någon
respons på brevet, valde vi att ringa upp förskolorna direkt för en personlig kontakt. Jan
Trost förespråkar i Kvalitativa intervjuer att det är lämpligt att etablera en personlig
kontakt med de som deltar i undersökningen och informera om hur lång tid intervjuerna
beräknas ta samt vad arbetet handlar om (Trost, 2010:81–82). Vi fick ett positivt
bemötande och ett glatt välkomnande från samtliga förskolor trots många
nyinskolningar och mycket annat som händer i förskoleverksamheten under början av
höstterminen. Vårt undersökningsområde intresserade även pedagogerna och inte bara
oss själva, så de ville gärna ställa upp på våra intervjuer.

3.1.1 Kvalitativ metod och iterativ metod
I boken Metod helt enkelt skriver Ann Kristin Larsen om olika metoder för empiriska
undersökningar och alternativa metoder för att analysera dessa. Hon beskriver bland
annat kvalitativ metod som innefattar intervju och observation (Larsen, 2009:28). För
att besvara våra frågeställningar och få en inblick i förskolornas verksamhet passade
kvalitativ metod bäst, varför vi valde att utföra samtalsintervjuer med pedagogerna på
deras arbetsplatser. I boken Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier
beskriver Ann Ryan hur man med iterativ metod kan analysera insamla data från
kvalitativa intervjuer. Iterativ analys innebär att arbetet genomgår de tre processerna:
reducering av data, demonstration av data och slutledning och verifiering (Ryan
2011:116). Vi valde att arbeta efter den iterativa metoden och började med att
kategorisera data efter mönster och återkommande begrepp, därefter delade vi in
empirin i teman vilka framgår av avsnittsrubrikerna i kapitel Resultat 4.
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3.1.2 Metod för datainsamling
Vi mötte respondenterna i deras verksamheter där vi genomförde samtalsintervjuer och
dokumenterade dessa med hjälp av fältanteckningar och diktafoner. Då vi var genuint
intresserade av informanternas tankar kring estetiska uttrycksformer, använde vi oss av
standardiserade intervjuer genom ostrukturerad metod. Detta innebar, enligt Larsens
kriterier, att intervjuerna utgick från förberedda frågor i en bestämd ordning där
informanterna själva fick formulera sina svar. För att styra samtalets innehåll kan
intervjuaren ställa relevanta följdfrågor (Larsen, 2009:46,84). Den insamlade kvalitativa
empirin transkriberade vi och analyserade senare.

Larsen skriver om intervjueffekten, även kallad kontrolleffekten, vilken innebär att
respondenten under intervjun kan svara såsom hon eller han tror att intervjuaren
förväntar sig, och därför inte är helt ärlig (Larsen, 2009:27). Vidare förespråkar hon
intervjuarens medvetenhet om hur den egna närvaron påverkar intervjun och att
frågorna bör vara formulerade på ett sätt som inte avslöjar intervjuarens egen ställning
till undersökningsområdet (Larsen, 2009:87). För att undvika intervjueffekten var vi
noga med att formulera frågorna på sådant sätt att respondenterna skulle uppleva
intervjun som ett samtal snarare än ett förhör, samt att vår närvaro inte skulle påverka
svaren i den mån det var möjligt. Till exempel använde vi från början begreppet
dominerande men valde sedan att använda begreppet framträdande istället, då det inte
låter lika negativt laddat.

När informanterna frågade oss hur vi tänkte kring estetiska uttrycksformer, var vi noga
med att påpeka att det var deras tankar vi var intresserade av, och att det inte fanns några
rätt- eller felaktiga svar. Vi svarade alltså inte på sådana frågor för att inte färga
informanternas svar. Pedagogerna fick besvara frågorna (se bilaga) enskilt med oss
under intervjuer.

3.1.3 Forskningsetiska överväganden
I ett informationsbrev till de berörda pedagogerna berättade vi om de etiska
forskningsprinciper och sekretessregler vi utgått ifrån. De fyra forskningsetiska
principerna är framtagna av Vetenskapsrådet och innefattar: informationskravet,
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). Särskilt
fokus har vi lagt på att informanter bara behöver svara på de frågor de känner sig
bekväma med och när som helst kan välja att lämna undersökningen. Vi var i våra
informationsbrev tydliga med att alla som deltar gör det anonymt, samt att varken namn
på ort eller förskolor kommer att nämnas. De namn som förekommer i texten är alltså
fingerade.

3.2 Urval
Vi började med att välja ut tre stadsdelar som ligger långt ifrån varandra för att få en
spridd representation av olika förskoleverksamheter. Detta för att undvika förskolor
inom samma rektorsområde, då de arbetar efter samma verksamhetsplan. Därefter valde
vi de aktuella tre förskolorna efter att ha läst deras egna beskrivningar av verksamheten
på respektive förskolas hemsida. Därmed gjorde vi ett godtyckligt urval, enligt Larsens
kriterier för typen av urval. Med godtyckligt urval, menar Larsen att man genom
exempelvis geografisk belägenhet, kön, ålder och så vidare, försäkrar sig om en
variation bland informanterna (Larsens, 2009:77).

Det förskolorna hade gemensamt var ett uttalat intresse för kreativitet och skapande. Att
även samtliga förskolor profilerar sig med en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik var
dock en tillfällighet som först framgick under intervjuerna. Alla medverkande har själva
valt om de vill delta i vår undersökning. Valmöjligheten att delta, menar Larsen, gör
urvalet av informanter enligt självselektion, då deltagandet sker på informanternas
premisser (Larsen 2009:77).

I undersökningen intervjuades tio pedagoger och sex barn. Vi har valt att inte lägga vikt
vid informanternas kön då vi inte är ute efter ett genusperspektiv i vår undersökning.
Ytterligare ett perspektiv, såsom genus, skulle göra arbetet för stort. Barnintervjuerna
var intressanta och givande, men för att hålla oss till det som faktiskt är relevant för att
besvara våra frågeställningar har vi valt att inte analysera eller redogöra för
barnintervjuerna i detta arbete, då de inte spelade en betydande roll för resultat,
diskussion eller slutsats.
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3.2.1 Tillvägagångssätt under intervjuer
Intervjuerna genomförde vi tillsammans där vi turades om att intervjua och ansvara för
anteckningar och fungerande diktafon. Genom att vi var två under intervjuerna hade vi
större möjlighet att fånga upp samtalen och ställa viktiga följdfrågor samt möjlighet att
uppmärksamma och observera olika saker, såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck. I
efterarbetet av den insamlade empirin kunde vi, då vi båda varit delaktiga, diskutera
likheter och skillnader i det vi själva uppfattat. Datainsamlingen från intervjuerna delade
vi upp mellan och transkriberade hälften var.

3.3 Förskolor och pedagoger
I detta avsnitt ger vi en kort beskrivning av respektive förskola samt en
personbeskrivning av pedagogerna som ställt upp som respondenter. Pedagogerna
presenteras under respektive förskola och har fingerade namn som börjar på samma
bokstav som det fingerade namnet på förskolan.

3.3.1 Förskolan Hallonet
Förskolan Hallonet ligger i utkanten av staden och har plats för cirka 40 barn.
Verksamheten är indelad i två avdelningar och har två ateljéer, en för bygg- och
konstruktionsskapade och en för bild- och formskapande. Samtliga pedagoger vi
intervjuat på förskolan Hallonet arbetar på samma avdelning med barn mellan tre till
fem år.

Hanna, 30 år, har sju års erfarenhet i förskoleverksamhet och är utbildad barnskötare
samt ateljérista. Hon har även läst teologi- och ledarskap på högskolenivå och musik
med bibelinriktning på folkhögskola. Hanna är mångkreativ och tycker om att uttrycka
sig med flera olika konstformer som till exempel musik, målning och filmskapande.
Hon ägnar sig även åt att sticka och sy, samt leder ett projekt med konstinriktning i en
kyrka (2012-09-17).
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Henrietta, 35 år, har fem års erfarenhet i förskoleverksamhet och är utbildad lärare med
inriktning matematik mot förskola och grundskolans tidigare år. Hennes intresse är att
sjunga och dansa vilket hon också får utlopp för även i sin yrkesroll (2012-09-17).

Heidi, 42 år, har 20 års erfarenhet i förskoleverksamhet och är utbildad förskollärare,
samt har läst kulturhandledarutbildning som bland annat innefattar musikterapi och
skrivarverkstad. Hon sjunger i kör och tycker om att fotografera på sin fritid, samt ser
sig själv som ”en människa som vill uttrycka sig” (2012-09-17).

3.3.2 Förskolan Kotten
Förskolan Kotten, som är relativt nystartad, ligger i utkanten av staden. Den
pedagogiska miljön är indelad i ateljéer (rum) anpassade för olika aktiviteter,
exempelvis form– och målarateljé, bygg- och konstruktionsateljé, sand- och lerateljé,
musikateljé och naturateljé. På förskolan Kotten finns plats för 72 barn i åldrarna ett till
fem år. Under intervjun med Katrin satt hennes kollega Kassandra med då intervjun
ägde rum under deras gemensamma planeringstid. Det var främst Katrin som
intervjuades och Kassandra inflikade med sina åsikter. Detta ledde ibland till diskussion
mellan de två, men vi anser att det inte påverkade resultatet.

Katrin, 33 år, har två års erfarenhet i förskoleverksamhet och är utbildad lärare i
religion mot grundskolans senare år och just nu arbetar hon med de allra yngsta barnen.
Katrin har ett stort intresse för sång och finner sången som ett sätt att förmedla och
uttrycka sig själv. Hon sjunger i en grupp, spelar gitarr samt arbetar kreativt genom att
sy (2012-09-18).

Kassandra, 33 år, har tre års erfarenhet i förskoleverksamhet och är utbildad lärare mot
grundskolans tidigare år med inriktning kultur, medier och estetik (KME) och arbetar nu
med de allra yngsta i förskolan (2012-09-18).

Karina, 51 år, har 30 års erfarenhet i förskoleverksamhet och är utbildad förskollärare,
nu arbetar hon med barn i treårsåldern. Hon tycker om att läsa, gå på teater, baka och
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lyssna på musik samt är även intresserad av rörelse och att använda kroppen genom
exempelvis gymnastik (2012-09-18).

Kristian, 30 år, har tre års erfarenhet i förskoleverksamhet och är utbildad lärare mot
grundskolans lägre årskurser och nu arbetar han med de äldsta barnen på förskolan.
Kristian är själv mycket intresserad av musik och måleri och dessa intressen tar han
med sig i sitt arbete med barnen, till exempel genom att skriva berättelser i form av
sånger. Genom att använda måleriet som redskap, vill han få ett tvärvetenskapligt arbete
med barnen, där exempelvis bildskapande och matematik förenas (2012-09-18).

3.3.3 Förskolan Räven
Förskolan Räven ligger centralt i staden och har plats för 121 barn, varav 30 barn i tretill femårsåldern är inskrivna på avdelningen Skogen, där vi intervjuade pedagoger. På
avdelning Skogen finns en stor ateljé för bild- och formskapande samt flera rum med
särskilda syften, exempelvis byggrummet, naturrummet och spelrummet (för spel och
pussel) samt tillgång till en stor gård.

Rita, 52 år, har 30 års erfarenhet inom förskoleverksamhet och är utbildad förskollärare.
Rita beskriver att hon har dåliga erfarenheter från skapande och estetiska uttrycksformer
från sin egen skoltid, då hennes lärare endast uppmärksammade de elevers alster som
var ”fina”. Hon uttrycker att det var en press på att producera något som godkändes av
läraren. Därför sysslar hon inte privat med skapande och estetiska uttrycksformer i
vuxen ålder (2012-09-19).

Rakel, 48 år, har 28 års erfarenhet i förskoleverksamhet och är utbildad förskollärare.
Hon beskriver sig själv som en ”väldigt kreativ och skapande person” när hon var ung,
men nu för tiden håller hon det inombords och utövar inte längre skapandet praktiskt.
Hon tycker om provokativ konst och ser konst som kommunikation och uttrycker sig
såhär; ”konstnärer och allt skapande, det är ett sätt att få ut nånting i sig själv eller
kommunicera med omvärlden” (2012-09-19).

Rosa, 51 år, har 27 års erfarenhet i förskoleverksamhet och är utbildad förskollärare.
Rosa tycker om att arbeta kreativt med händerna, gärna genom att sy och sticka och hon
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ägnar sig åt återskapande av möbler samt lyssnar på musik. Hon menar att
förskoleverksamheten innefattar mycket ”arbete med huvet”, varför hon på fritiden ger
utlopp för sitt kreativa arbete med händerna. Handarbetet ger henne även en
tillfredsställelse att avsluta ett projekt. Inom förskolan tycker hon att det ofta innebär att
man startar upp en aktivitet och sedan lämnar över denna till nästa pedagog (2012-0919).
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4. Resultat
I detta kapitel har vi delat in det transkriberade materialet från intervjuerna i kategorier
och där pedagogernas tankar är samlade efter återkommande begrepp och teman. Texten
nedan innehåller både sammanställningar och citat från pedagoger så att alla kommer
till tals men i olika stycken.

4.1 Betydelsen av estetiska uttrycksformer för barns
utveckling.
De tio pedagoger som intervjuades ansåg att det var mycket väsentligt för barnens
utveckling att förskoleverksamheten innefattar ett arbete där olika estetiska
uttrycksformer används. Henrietta och Rosa pratade båda om hur stor betydelse
estetiska uttrycksformer har för barnets personliga utveckling, självkänsla samt
självförtroende. Henrietta menade att barnen måste få känna att de kan uttrycka sig,
även när de inte vet hur de ska formulera sig verbalt, något som också Karina belyser.
För Karina var det också viktigt att barnen får skapa utan något krav på att det ska blir
vackert, man får ”använda så mycket tejp man vill å limpistol”. Pedagogen Rosa menar
att det är av största vikt att barnen får uppleva att de vågar och kan, samt att det ska vara
lustfyllt. Hon berättade att barnen ofta diskuterar sina alster med varandra under
processens gång när de sitter i ateljén, vare sig de ritar, målar eller skapar med lera.
Kristian menade att estetiska uttrycksformer är av stor betydelse för barnens utveckling,
då barnen i målarateljén eller byggateljén får utrymme att uttrycka sina tankar och idéer
fysiskt. Katrin uttryckte att estetiska uttrycksformer har en enorm betydelse för barns
utveckling och förklarade att ”dom é uttryck i sig själva tycker jag. Och sen, det är klart
att de får tillgång till så många olika möjligheter att kunna uttrycka sig också. […]Asså
att vi inom personalen har olika kompetenser också så vi kan erbjuda så mycket som
möjligt”
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4.2 Pedagogens uppdrag och barnens intressen
Under intervjuerna framkom att pedagogerna genom observation och samtal med
barnen väljer estetiska uttrycksformer som är av barnens intresse och kan tilltala så
många av barnen som möjligt. För Karina handlade det om en kombination av det som
intresserade barnen och hennes egna intressen och styrkor.

Rita berättade att hon diskuterar med barnen om vad de är intresserade av och ser en
stor skillnad hur man arbetade i förskoleverksamhet när hon började som förskollärare
på 1980-talet. Hon menade att verksamheten då var mycket mer pedagogstyrd och att de
delade in året i veckor där man till exempel pratade om lövet i två veckor, sedan äpplet i
två veckor, oavsett om barnen egentligen var intresserade. Vidare förklarade hon att man
följde en planering för vad som skulle göras under året och att man inte alls arbetar så
nu, men att det var det som gällde då på 1980-talet. Rita uttryckte att det arbetssätt de
har nu, när de utgår från barnens intressen, är mycket roligare men också svårare då det
innebär större utmaningar för pedagogen. Rakel förklarade att hon helst undviker att
hålla pedagogstyrda aktiviteter alls och uttryckte ”ja, håller jag i en styrd aktivitet med
barnen, ja det försöker jag att undvika […]Nej. Så gjorde vi mycket förr eller i början så
och det är inte fel det heller. Allting kan funka bara man vet varför man gör det när man
gör det”.

Heidi berättade att barnen, särskilt i början av höstterminen, får träna på att använda
olika redskap: ”för att sen kunna släppa det och experimentera mer”. Hon lyfte även
fram pedagogens uppgift i att introducera redskapens och materialens funktioner för att
barnen ska kunna uttrycka sig med diverse material och redskap. Rita förklarade att när
hon ansvarar för ateljén så är det hennes uppgift att se till att den lockar barnen till att
vilja komma in där och skapa. Att materialet är användbart och tillgängligt för barnen är
viktigt, exempelvis ska det finnas tillgång till hela tuschpennor, tillräckligt med papper
och så vidare. Rita gav exempel på hur hon, för att tilltala barnen, förbereder ateljén för
skapande med lera: ”då är min uppgift att se till att den finns där, att den är användbar,
den ligger i små lådor, att där är nerplockat i mindre bitar så att man inte bara sätter
fram en stor klump”.
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Pedagogen Kristian menar att han ”mer är en stödjande hand” i barnens processarbete
där han kommer med idéer och tips om hur de kan vidareutveckla sitt skapande samt
stöttar barnen i deras processarbete. Pedagogens uppgift, ansåg Rosa, ligger i att utmana
barnet vidare i sitt arbete och sin tankeprocess. Vidare poängterade hon vikten av att
som pedagog verkligen lyssna på vad det är barnet säger och menar, att man inte alltid
förstår och vet vad barnet tänker på en gång. Som vuxen måste man stanna upp och
bromsa sig själv för att inte dra förhastade slutsatser. Genom att lyssna in barnet får
pedagogen också insikt om hur barnet tänker kring materialet som används. Just att lära
barnen att det finns olika sätt att tänka framhåller Rosa är ett av förskolans uppdrag.

Rita anser att det är en fördel att pedagogerna har olika styrkor och därmed kan erbjuda
barnen olika uttrycksformer, så att hon som inte gärna arbetar med drama kan lämna
över det till en mer intresserad pedagog. Både Rita och Rosa menar att pedagogen inte
behöver vara ”duktig” för att leda aktiviteter med estetiska uttrycksformer. Det är att
visa barnen ett genuint intresse och inspirera dem som är det viktiga, och därför trivs
Rita i bildateljén trots att hon inte anser sig vara bra på att rita eller måla. Hanna
förklarade att hon tänker annorlunda kring aktiviteter med estetiska uttrycksformer
sedan hon utbildat sig till ateljérista. Nu lägger hon stor vikt vid det Reggio Emiliainspirerade förhållningssättet; ”att se att barn har fler språk än bara att skriva och tala
och det är viktigt att lyfta fram dom språken”.

4.3 Pyssel – ett laddat begrepp
Henrietta berättade att barnen på förskolan föredrar att pyssla, när de själva valt
aktivitet, men hon är snabb med att säga att: ”andra gillar inte ordet, men jag gillar det,
jag gillar att pyssla!” Hon förklarade att hon har fått kritik för att använda ordet pyssel
av andra förskollärare som då associerat pyssel till producering fokuserat på ett gulligt
resultat. ”Man ska väl säga nåt typ konstruktion” lägger Henrietta till. Karina använder
begreppet skapande, men tillägger ”om man säger det lite ”fult” att pyssla, just som att
sy och sticka å så”.
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4.4 Attraktiva uttrycksformer
Gemensamt för alla förskolor är att barnen gärna ritar och målar mycket med pennor
och flytande färg på papper, alltså ett tvådimensionellt skapande. Skapande som sker i
form- och målarateljé är ett återkommande svar från samtliga förskolor, där även
musikutövandet lyftes fram. Barnen på förskolan Hallonet har just nu ett stort intresse
för att måla och rita, både inomhus och utomhus på stafflier, berättade Hanna och
förklarade att pedagogerna då arbetar mycket efter det. Henrietta lyfte fram skapandet
mer som en uttrycksform än en produkt. På tidigare arbetsplatser har hon upplevt att det
varit själva produkten som varit i fokus, det gör hon inte nu. För Rita fanns det inte
någon uttrycksform som var mer framträdande än andra. Detta då pedagogerna ständigt
förändrar verksamhetens miljö utifrån vad barnen är intresserade av. Rakel upplevde att
penna och papper var det som används mest på förskolan. Rosa berättade att deras ateljé
genererar samtal mellan barnen som utvecklar deras sociala samspel med varandra;
”[…]väldigt mycket samtal mellan barnen. Och det kan va om allting, behöver inte ha
med det man precis håller på att göra”.

4.5 Uttrycksformer i skymundan
Alla pedagoger på förskolan Hallonet upplevde att de kunde arbeta mer med drama och
teater. Henrietta och Heidi skulle vilja göra ett teaterprojekt med de äldre barnen och
visa upp för de yngre barnen på förskolan. Heidi drar sig dock för att sätta igång
projektet i rädsla att göra barnen besvikna om inte tid och resurser räcker till. Hanna
skulle gärna arbeta ännu mer med drama och vad hon kallar ”fantasi i rörelse”. Katrin
och Kassandra var överens om att de borde arbeta mer med pedagogiskt drama,
kinestetik och rörelse, samt dans. Kassandra förklarade även hur hon ser skillnad på
drama och teater: ”Ja, men pedagogiskt drama, det é ju inte ett sätt att pjäsa liksom. Den
pedagogiska draman handlar ju inte om att vi ska göra en pjäs”.

På förskolan Räven har pedagogerna samstämda föreställningar om mindre
framträdande uttrycksformer. Rita upplever att aktiviteter med drama, som till exempel
rollekar, lära-känna-övningar och dramaövningar, kommer och går i perioder i
verksamheten. Rakel och Rita tyckte att musikskapande skulle behöva ta mer plats i
verksamheten. De förklarade att de inte valt bort musiken, men att de utgår från vad
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barnen är intresserade av, och att uttrycksformer därför i perioder blir mer eller mindre
framträdande. För tillfället var inte barnen så intresserade av musik, och då fick
musiken stå tillbaka till förmån för andra uttrycksformer, som bild- och formskapande
som då var populärt. Katrin och Kassandra berättade att de ofta arbetar tillsammans med
musik, där Katrin intar en ledarroll då hon har ett privat musikintresse och spelar gitarr.
Kassandra känner att musikaliska verksamheten är beroende av Katrin då gitarren lätt
fängslar många barn. De gånger Katrin inte är närvarande arbetar Kassandra ändå med
sång och musik, men utan kompinstrument, efter hennes förutsättningar.

4.6 Barnkultur – från filmskapande till Hello Kitty
Heidi och Hanna pratade om att de gärna vill ge barnen kulturupplevelser som de sedan
kan bearbeta, både på förskolan och hemma. De menade dock att barnen redan har en
egen barnkultur och att de som pedagoger kan vidga barnens kulturupplevelser genom
att blanda barnens favoritartister från melodifestivalen med andra musikstilar och låta
dem inspireras av flera genres. Hanna menade att barnens intressen, barnkulturen, är en
bra utgångspunkt för val av vilka estetiska uttrycksformer som ska användas i
verksamheten. Estetiska uttrycksformer är för henne ett sätt att fånga upp många olika
aspekter i ett lärande. Genom att utgå från ett estetiskt uttryckssätt som barnen tycker är
roligt, samt att innehållet är baserat på barnkulturen, känner hon att både emotionella
och etiska aspekter berörs. Hon gav exempel på hur hon tillsammans med
förskolebarnen skapat en animerad film, byggd på barnens tankar om vad som gör en
bra film. I början av filmprojektet tittade hon och barnen på klipp från Snövit och de sju
dvärgarna och barnen diskuterade vad som var bra och dåligt. Barnen ville att filmen
skulle vara spännande och pratade mycket om vad som är gott och ont i filmer och hur
de framkallade olika känslor hos dem. Hanna såg att filmskapandet som estetisk
uttrycksform genererade diskussioner om känslor och upplevelser hos barnen, vilket
blev ett lärande på flera plan än att de bara lärde sig att animera film. Hanna beskrev att
”där fångades vi upp i så många olika delar i lärandet genom att skapa film tillsammans som är
väldigt kreativt och estetiskt […]konst och det estetiska öppnar upp mycket för frågor och
funderingar och berör oss väldigt mycket”.

Även Karina lyfte fram hur barnkulturen som finns i barnens vardag, kan tas tillvara och
göras till en del av verksamheten. Hon berättade om hur dramatiseringen i form av en
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flanosaga om De tio små indianerna, ledde till att ett barn under sagans gång
introducerade Hello Kitty som rollkaraktär i berättelsen. Flera av barnen uppskattade
också Hello Kitty vilket gjorde att deras fantasi väcktes och nya karaktärer fick ta plats i
projektet, som till exempel Blixten McQueen. Karina menade att det är viktigt att utgå
från barnen och deras idéer, även om innehållet inte är något man som pedagog själv
spontant dragit igång. Karina uttryckte sig så här: ”Jag hade ju inte själv gjort en saga
med Hello Kitty men eftersom det är barnen som har kommit med det så blev det så.
[…]Jag tycker det é viktigt att lyssna på barnen och därifrån kunna stimulera dom […]”.

4.7 Tredimensionellt skapande eller konstruktionslekar
När pedagogerna började pratade om hur ett tredimensionellt skapande tog sig uttryck
på respektive förskola, var det övergripande svaret att sand och vatten samt lera var
mycket populärt bland barnen. Hanna berättade hur hon och hennes kollegor, då de var
osäkra på plastilina-lerans egenskaper, tillsammans med barnen utforskade hur den nya
leran fungerade. På så sätt blev lärandet kring materialet gemensamt. Rita ansåg att lera
är ett skönt material som är bra då barnen kan sitta och ”bara känna, pilla och trycka”
utan att det egentligen måste bli någonting av det. Kravet på ett resultat eller en snygg
produkt är borta och det får se ut hur som helst. Kristian nämnde kreerande med pärlor i
olika konstellationer som konstruktionslek, exempelvis med pärlplattor där barnen
lägger mönster. Rakel önskade att miljön tillät barnen att arbeta mer med
tredimensionella material: ”att snickra och såga och forma saker i trä, gammal hederlig
träslöjd helt enkelt” […]precis som vi har utvecklat vår ateljé, hade man kunnat göra det
även med trä och metall så hade många barn tyckt det varit toppen tror jag”. Heidi
berättade hur att hon och barnen använde alternativa redskap för att måla med istället
för traditionella penslar, ”vi har målat och ritat med pinnar och med kottar så testar vi –
hur blir om man målar med en kotte eller en pinne?”. Hon använder gärna material och
redskap som finns i förskolans närmiljö och egentligen inte är tänkta för ändamålet.
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4.8 Sammanfattning av resultat
Samtliga pedagoger anser att estetiska uttrycksformer har mycket stor betydelse för
barns personliga utveckling, självkänsla och självförtroende. Arbete med estetiska
uttrycksformer ska vara lustfyllt och fokusera på processer. Pedagogerna ser barnens
skapande som kommunikation och menar att det är viktigt att barnen får känna att de
kan uttrycka sig på flera sätt förutom verbalt, samt att det vågar prova på olika
uttrycksformer.

Pedagogens uppdrag är att inspirera och utmana barnen i deras skapande. Verksamheten
baseras på barnens intresse och vilken barnkultur som råder. Flera pedagoger undviker
helst att styra barnens aktiviteter alls, varför barnen också har stort inflytande i
verksamheten. Pedagogen låter barnen möta olika estetiska uttrycksformer och medier,
vilka barnen behöver få tid till att lära känna och erövra kunskap om för att kunna
uttrycka sig med. Så länge pedagogen utstrålar glädje inför uttrycksformer och visar ett
genuint intresse, så krävs det ingen expertis inom området för att leda aktiviteter med
barnen eller utmana dem vidare i skapandeprocesserna.

Bild- och formskapande är väl representerat i förskoleverksamheterna, där
tvådimensionellt såväl som tredimensionellt skapande utövades. Tredimensionellt
skapande kallas dock oftare för pyssel eller konstruktionslek bland pedagogerna.
Uttrycksformer som drama och musikproduktion med instrument är inte lika väl
representerat.
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5. Analys och teoretisk tolkning
Under analysen av vårt material har vi bland annat utgått från konstens tre traditioner
(Berggraf

Sæbø,

2011:26–33)

samt

ur

ett

socialisationsperspektiv

och

ett

utvecklingsperspektiv (Sundin 1982:33–36). Därför är de tre avsnittsrubrikerna och dess
innehåll en kombination av de både Berggraf Sæbøs och Sundins teorier, med
ytterligare stöd från de författare vi nämnt i litteraturgenomgången. Sist i kapitlet
analyserar vi materialet utifrån rubrikerna två- och tredimensionellt skapande samt
verksamhet efter barnens villkor då dessa är av vikt för arbetet, men inte kan analyseras
genom Berggraf Sæbøs traditioner eller Sundins perspektiv.

5.1 Socialisationsperspektivet och hantverkstraditionen
Likt Paulsen och Granberg som menar att barnet behöver behärska diverse medier för
att kunna uttrycka sig genom praktisk-estetiskt arbete (Paulsen, 1996:104; Granberg,
2001:30), berättade Heidi att barnen behöver börja med att öva upp sin färdighet i att
använda estetiska uttrycksformers medier innan de kan kommunicera med dessa. Det
ser

vi

även

hos

Berggraf

Sæbø

som

menar

att

färdighetsträning

inom

hantverkstraditionen, sker genom reproduktion av en prototyp (Berggraf Sæbø,
2011:28).

Sundin,

som

ser

på

det

praktisk-estetiska

arbetet

ur

ett

socialisationsperspektiv, menar också att barn behöver lära sig att hantera verktyg och
material genom reproduktion för att öka sin förmåga att skapa fritt - att få utlopp för sitt
självuttryck (Sundin, 1982:33). Självuttryck är ett begrepp som Sundin hämtat från
författaren och konstpedagogen Read, som förklarar självuttryck som människans inre
önskan om att kommunicera sina känslor och kunskap till andra (Read, 1956:220).

Paulsen menar att hantverkstraditionen syftar till att ge barnen färdighetsträning genom
ett reproducerande och att det därför inte finns utrymme för barnens eget producerande
(Paulsen, 1996:17). Dock ser vi att reproduktion för att behärska medier inte behöver
utesluta en faktisk produktion, vilket var fallet i Hannas filmskapande tillsammans med
förskolebarnen. Hon berättade hur animeringen av filmen och dess innehåll skapade
möten i barngruppen och på så vis inte längre fokuserade på att endast öka barnens
färdighet i filmskapandet. Kärnan i aktiviteten - den estetiska uttrycksformen, vars syfte
var att låta barnen möta en ny uttrycksform, stimulerade även barnens personliga
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utveckling genom de diskussioner som uppstod kring känslor, existentiella frågor och
vad en bra film behöver för att beröra.
Thulin skriver att ”konstnären, subjektet, möter och blir inspirerad av till exempel en
tanke, ett ansikte, ett material, en färg, en form, en ton, en människa eller ett landskap
[…]väljer sitt objekt, möter och tar in det och skapandeprocessen startar” (Thulin,
2007:21). Med utgångspunkt från Thulin så är betydelsen av att låta barnen möta så
många uttrycksformer som möjligt enorm, vilket också pedagogerna ser som sin uppgift
att göra. Vi behöver alla inspireras av andra för att hitta nya vägar att uttrycka oss och
utveckla vårt skapande. Dock har barn inte samma möjlighet som vuxna att på egen
hand söka inspiration, varför det är så viktigt att erbjuda förskolebarnen många olika
möten med estetiska uttrycksformer.

5.2 Utvecklingsperspektivet och den personliga uttryckstraditionen
Samtliga pedagoger ser arbete med estetiska uttrycksformer just som ett sätt att uttrycka
sig och kommunicera samt att det är processen och inte resultatet som är viktigt. Det
menar även List som påpekar att syftet med estetiska uttrycksformer inte är att göra
barnen till små konstnärer eller experter (List, 1982:3). Även Granberg förespråkar att
se barnens skapande som kommunikation och inte något som ska smycka förskolans
väggar som ett resultat av vad barnen åstadkommit i verksamheten (Granberg 2001:29).

Karina berättar att i ateljén får barnen använda tejp och lim nästintill hur mycket de vill,
när de försöker att skapa något fysiskt utifrån sina tankar och idéer om ett projekt.
Genom skapandet får barnen erfarenhet av olika tekniker och material, och i takt med
den ökande erfarenheten växer barnens möjlighet att utveckla sitt personliga uttryck.
Detta menar även Vygotskij som beskriver att erfarenheten speglar möjligheten att
uttrycka sig själv (Vygotskij, 1995:19). Pedagogen Kristian berättade att han arbetar för
att barnen ska få uttrycka sina tankar och idéer genom kreationer i bygg- och
målarateljén, där de då lär känna sig själva och kan förstå sin person genom skapandet.
Detta kopplar vi till Dahlbeck och Persson som menar att förståelsen för oss själva och
omvärlden uppstår genom skapande med estetiska uttrycksformer (Dahlbeck & Persson,
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2010:192). Även Järleby menar att flera estetiska uttrycksformer kan användas i syfte
att förstå sig själv i relation till andra och lyfter fram drama som en utmärkt
uttrycksform för detta. Han påpekar dock att det då gäller just drama och inte teater,
vilket fordrar en publik. Vidare anser han att det då genom dramat uppstår en inre
kommunikation och inte en kommunikation med andra (Järleby, 2005:21). Kassandra
hade samma tankar som Järleby om drama, vilket hon kallade pedagogiskt drama, och
gärna hade arbetat mer med. Henrietta och Heidi var mer intresserade av att göra en
teaterföreställning med barnen. Då hade syftet varit att genom uttrycksformen förmedla
ett budskap till en publik. Rosa lyfter fram vikten av att lyssna på barnens tankar kring
material just för att kunna visa på flera användningsområden. Rosas uttalande kopplar vi
till Sundins sätt att se på självuttryck ur ett utvecklingsperspektiv, där målet är att
utveckla barnets ursprungliga förmåga att skapa praktisk-estetiskt (Sundin, 1982:33).

5.2.1 Barnens estetiska utveckling, självkänsla och självförtroende
Kristian ser sig som en stödjande hand under barnens processarbete (se avsnitt 4.2
Pedagogens uppdrag och barnens intressen), vilket Bruce förespråkar för att hjälpa
barnen att utöka sina erfarenheter och därmed utveckla förmågan att omvandla intryck
till uttryck (Bruce, 2006:150). Även Read framhåller vikten av att som pedagog fungera
som en inspirerande mentor för barnen i deras kreativa arbete och personliga utveckling
(Read, 1956:221). Pedagogen Rita understryker att hon uppskattar variationen av
hennes och kollegornas olika styrkor och att de därmed kan erbjuda barnen ett varierat
utbud av uttrycksformer. Bruce menar, att genom att erbjuda barnen möjlighet att ta del
av olika uttrycksformer, får de tillägna sig olika ”sinnesupplevelser” (Bruce, 2006:150).

Samtliga pedagoger svarade att estetiska uttrycksformer och skapande har en oerhört
stor betydelse för barnens utveckling. Både på ett personligt plan för ökad självkänsla
och självförtroende, och för ett socialt samspel med andra barn. Håkansson (2008:5)
beskriver hur viktig pedagogens inlevelse och entusiasm är, när man introducerar och
arbetar med estetiska uttrycksformer och skapande tillsammans med barn. Hon menar
att om pedagogen vågar, visar en glädje och ett genuint intresse för uttrycksformen, så
vågar barnen göra detsamma. (Håkansson, 2008:5). Detta pratade även pedagogen Rosa
om, att hon vill att barnen ska våga och känna att det de gör duger och är lustfyllt.
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5.3 Erfarenhetstraditionen
Vygotskij hävdar att ”fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av rikedomen och
mångfalden i människans tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det
material som fantasikonstruktionerna byggs av” (Vygotskij, 1995:19). Han menar på så
sätt att barns fantasi är fattigare än vuxnas eftersom de inte har levt lika länge och
därmed saknar erfarenhet (Vygotskij 1995:19). Rita förklarade att hennes uppgift är att
tillgodose barnen med material och redskap, då hon har mer kännedom om dessa
eftersom hon har mer livserfarenhet än barnen. För att utmana barnen och stimulera
deras utveckling finns pedagogerna ofta med för att stödja barnen i deras processarbete.
Barnen styr aktiviteten men pedagogen, som har mer erfarenhet, erbjuder nya vägar och
utmanar barnens tankesätt genom arbetet.

Barnes skriver om leran som ett fantastiskt material för taktila upplevelser och menar att
barn behöver tid på sig för att lära känna material samt förstå dess egenskaper och
begränsningar. Vidare påstår Barnes, att lera trots sin popularitet är ett material som
pedagoger ofta inte har så stor kunskap om. Dock menar han att det är ett utmärkt
medium att utforska tillsammans med barnen (Barnes, 1994:143). Flera av våra
informanter framhöll vikten av att lära känna materialet och nämnde framförallt lera
som ett bra material att utforska och undersöka för att lära sig hantera och skapa med.
Detta undersökande av ett material tillsamman med barnen ser vi exempel på i avsnitt
4.7, där Hanna pratar om hur hon och barnen tillsammans upptäckte plastilina-lerans
egenskaper och användningsområde. I hennes och barnens utforskande av plastilinaleran eftersträvades inget slutresultat. Ett processfokuserat skapande med lera beskrivs
också i Faktisk fantasi, där leran även framställs som ett tillåtande material (Skolverket,
2004:75).

Pedagogens uppdrag kan sammanfattas i ett citat av Vygotskij:
Den pedagogiska slutsats man kan dra av detta är att det är
nödvändigt att vidga barnets erfarenheter om vi vill skapa en
tillräckligt stadig grund för dess skapande verksamhet. Ju mer ett
barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig,
ju större mängd verklighetselement det besitter i sin erfarenhet,
desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi vid i
övrigt lika förutsättningar. (Vygotskij 1995:20)
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5.4 Två- och tredimensionellt skapande
Ann Granberg har skrivit boken Småbarns bild- & formskapande med former, färger
och linjer, där hon diskuterar barns skapande i förskolan och menar att det
tvådimensionella skapandet dominerar förskoleverksamheten. Hon delar alltså upp
begreppet skapande i två läger, det tvådimensionella skapandet och det tredimensionella
skapandet (Granberg, 2001:16–17). Denna definiering av tvådimensionellt- och
tredimensionellt skapande som Granberg gör, kunde urskiljas i analysarbetet av det
transkriberade materialet, då den mest förekommande formen av skapande kom att
beröra arbete i bild- och formateljén. Heidi berättar att de tagit in naturmaterial i ateljén
för att använda som redskap, till exempel har förskolebarnen målat med kottar och
pinnar istället för penslar. De använder alltså det som Trageton (1996:29–30) kallar för
fasta material till att både konstruera med, och som alternativ till de traditionella
verktygen för målning, såsom penslar och svampar. Även såväl plastiska som
konstruktiva medier används i deras verksamheter (Trageton, 1996:28). Efter
intervjuerna visade det sig att pedagogerna associerade skapande med sådant som
framförallt förekommer i bild- och formateljéer. När vi utförde intervjuerna använde vi
oss dock inte av begreppet tredimensionellt skapande, vilket gjorde att samtalen inte
heller kom att handla om det. Det framgick ändå att förskolorna faktiskt arbetar med
skapande

i

tredimensionellt

material,

men

pedagogerna

klassar

det

som

konstruktionslek eller pyssel. Granberg menar att olika sorters lera och Play-Doh® ofta
representerar det tredimensionella skapandet i förskolan. Andra tredimensionella
material används inte i estetiska uttrycksformer men däremot i konstruktionslek. Därför
anser Granberg att avsaknaden av tredimensionellt material i skapandet beror på att det
ibland inte klassas som skapande utan som lek, formskapande kallas då istället för
konstruktionslek (Granberg, 2001:16–17). Även Trageton klassar konstruktionslek som
bild och formskapande (Trageton 1996:18).

Begreppet ”pyssel” återfanns hos flera pedagoger, men de ursäktade ordvalet pyssel och
menade att konstruktionslek nog var den rätta benämningen. Efter att ha tagit del av
litteratur om skapande verksamhet i förskolan ser vi att både pyssel och
konstruktionslek kan klassas som skapande med tredimensionella material. Henrietta
förklarade att hon kritiserats av före detta kollegor för att hon använde ordet pyssel, då
de associerade pyssel med ett görande med krav på en gullig produkt. Pyssel verkar
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alltså vara ett ord med negativ laddning som i verksamheten används av vuxna
inofficiellt. Detta håller vi inte med om då vi anser att pyssel syftar till ett praktiskestetiskt skapande vars resultat inte nödvändigtvis måste uppfylla kriterier för vad som
är vackert eller godtagbart.

5.5 Verksamhet efter barnens villkor
Trageton skriver att han tar avstånd från planerade aktiviteter styrda av vuxna, då det är
barnen som inom rimliga gränser bör bestämma, exempelvis vilket tema eller projekt
som de vill ska genomföras i förskoleverksamheten (Trageton, 1996:18). Detta är något
som flera av de intervjuade pedagogerna nämner, och framför allt Rakel och Rita som
uttrycker att pedagogstyrda aktiviteter hör till den gamla pedagogiken som tillämpades
på 1980-talet och början av 1990-talet.

Då Karina dramatiserade sagan om De tio små indianerna tillkom karaktärerna Hello
Kitty och Blixten McQueen på barnens önskan, trots att hon själv inte anser att dessa
karaktärer är något vidare förebilder för barnen. Hello Kittys och Blixten McQueens
medverkan gjorde att barnen ännu lättare kunde relatera till sagans innehåll då
karaktärerna figurerar i deras barnkultur och vardag. På så sätt utgick Karinas aktivitet
med barnen ifrån deras lek, såsom Öhrn-Baruch (1983:28) förespråkar, även om det
skedde på barnens initiativ. Hello Kitty och Blixten McQueen var också ytterligare
rekvisita i sagan som påverkade dess innehåll och gjorde den mer levande för barnen,
vilket kan jämföras med rekvisitans betydelse för dansen (Sjöstedt Edholm & Wigert,
2005:23–24).

Pedagogen Rosa poängterade att både barn och personal måste våga prova på saker man
inte alla gånger känner sig helt bekväm med. Trots att hon inte anser sig vara ”duktig” i
bild- och formskapande befinner hon sig gärna i bildateljén. Just för att hon tycker det
är roligt, känner hon att hon kan hjälpa barnen vidare i sitt skapande och lärande genom
att uppmuntra, föra dialoger och vid behov ge förslag på olika material att arbeta med.
Rosas synsätt grundar sig därmed i det möjlighetsperspektiv Vesterlund (2003) anser är
viktigt att pedagogen har. I ett möjlighetsperspektiv tror pedagogen på sin egen
förmåga, samt visar glädje inför den uttrycksform som bedrivs, och på så sätt bidrar
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hon/han till en givande och lustfylld lärandemiljö för barnen (Vesterlund, 2003:19). Vist
påtalar att det finns olika musikaliska ledarstilar bland pedagogerna i förskolan, där det
bland annat kan ta sig uttryck i att pedagogen tar på sig att vara omsorgsgivaren eller
den musikaliska ledaren (Vist, 2006:94). I samtalet mellan Kassandra och Katrin
framkom det att Katrin, som har ett privat musikintresse och bland annat spelar gitarr,
tar på sig rollen som den musikaliske ledaren. Kassandra som inte besitter samma
musikaliska kunskap som sin kollega, gör i likhet med Rosa som utgår från de
egenskaper hon har och förmedlar glädje inför ett skapande med barnen.

Öhrn-Baruch skriver att barn i förskolan gärna leker teater där de sätter upp en scen,
säljer biljetter till sin publik och lägger mycket fokus vid att presentera de uppträdande
artisterna som gärna får applåderas. Hon gör skillnad mellan drama och teater, vilka
båda återfinns i förskolan men tjänar olika syften (Öhrn-Baruch, 1983:128). Även hos
pedagogerna framkom att deras syn på drama skilde sig åt. Henrietta och Heidi såg
drama mer som ett teaterprojekt där en föreställning spelas upp för de övriga barnen på
förskolan. Hanna pratade om ”rörelse i fantasi” när begreppet drama kom på tal, något
som påminde om Kassandras tankar om pedagogiskt drama. För Kassandra handlar då
inte drama om att göra en pjäs, vilket stämmer överens med Öhrn-Baruchs syn på
drama. Det mer naturliga dramat i förskolan hittas i barnens lek, där barnen går in i och
ut ur roller och förflyttar sig till andra platser och tidpunker i tanken. I det fallet är
publiken inte nödvändig och ibland till och med ett hinder för barnens inlevelse då de
iakttas (Öhrn-Baruch, 1983:128). Trots att både drama och teater verkar uppskattas av
barnen och kan ses i deras lekar, är ändå drama den estetiska uttrycksform som tar minst
plats i verksamheten mellan barn och pedagoger.
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6. Diskussion och slutsats
Samtliga pedagoger berättar att de utgår från barnens intresse när det planerar
verksamheten, vilket också framgår i Läroplanen för förskolan att de ska göra:
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för
förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter,
intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer
ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö. 98 rev.
2010:9)

Enligt pedagogerna föredrar förskolebarnen att arbeta med bild- och formskapande
framför andra estetiska uttrycksformer. Bild- och formskapande är alltså den
dominerande estetiska uttrycksformen på samtliga förskolor, vilket också intressant nog
är den uttrycksform som flest pedagoger känner sig bekväm med och oftast utför
tillsammans med barnen. Pedagogernas preferenser – bild- och formskapande, avspeglar
sig alltså i barnens intressen, en till synes omedveten parallell mellan pedagoger och
barn.
Varför är då barnen mest intresserade av att rita och måla? Väljer barn i allmänhet helst
bild- och formskapande framför andra estetiska uttrycksformer, eller beror det på vad
pedagogerna erbjuder i verksamheten? Föredrar barn den uttrycksform de ofta tillåts
utöva, då material och teknik är bekant och ger en trygghet? Ingen av pedagogerna
kände att det fanns uttrycksformer de själva drog sig för att använda, samtidigt som det
fanns en unison tanke om att överlåta vissa aktiviteter till en kollega med större intresse
och säkerhet i området. Främst var det drama och musik i form av ackompanjemang
med gitarr som gärna överlämnades till en kollega. Arbete med tredimensionellt
material som lera, kunde pedagogerna utforska tillsammans med barnen och var
bekväma med att inte själva var experter på området. Arbete med drama eller musik på
samma undersökande sätt verkade dock inte vara något som skedde i verksamheterna.

Vår slutsats är att estetiska uttrycksformer som drama, dans och rörelse samt
musikskapande behöver lyftas fram mer i förskolan. Detta för att stimulera barnens
personliga utveckling, förmåga att förstå sig själva och andra samt att kommunicera
genom olika estetiska uttrycksformer. Vi pedagoger behöver bli medvetna om
variationen av estetiska uttrycksformer och utforska flera områden tillsammans med
barnen för att uppnå en balans mellan uttrycksformer och undvika att verksamheten blir
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enformig. Det går inte att kräva att pedagoger privat ska intressera sig för flera estetiska
uttrycksformer, för att på en professionell nivå lyfta in det i förskoleverksamheten.
Dock anser vi att många pedagoger i förskolan skulle ha glädje av delta praktiskt i
workshops, och att få mer kunskap om vad arbete med estetiska uttrycksformer kan
innebära. Att drama exempelvis inte måste vara en pjäs eller teater som spelas upp för
publik, eller att musik måste innefatta ackompanjemang på instrument. Det skulle kunna
öppna upp för ett större arbete med de estetiska uttrycksformer som pedagoger känner
sig osäkra inför.
För att besvara frågorna som uppkom i diskussionen hade vi behövt mer tid för att
återkomma och göra fler intervjuer, framför allt med barnen, samt observera
verksamheterna under en längre tid. Grundtanken var att använda både kvantitativ
metod genom enkäter och kvalitativ metod genom intervju och observation (Larsen,
2009:28), dock insåg vi arbetet skulle bli alldeles för stor då tiden var begränsad. En
kvantitativ undersökning genom enkäter hade kunnat ge en annan bild av verksamheten,
då informanterna fått längre betänketid och möjlighet att vara anonyma. På så vis hade
informanterna kunnat känna sig tryggare med att vara ärliga, än under en
samtalsintervju direkt med intervjuaren. Vi är medvetna om att vårt forskningsresultat är
ett perspektiv på hur estetiska uttrycksformer representeras i förskolan. Att samtliga tre
förskolor i undersökningen arbetar efter en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik var en
tillfällighet. Därför vore det intressant att i vidare forskning ställa dessa förskolor mot
förskolor som inte profilerar sig mot Reggio Emilia för att se om och vad som skiljer
dem åt.

Vi anser att vi besvarat våra frågeställningar - Vilka estetiska uttrycksformer och medier
väljer pedagogerna att arbeta med, och vad grundar de dessa val på? Vilka estetiska
uttrycksformer är mer eller mindre framträdande i förskolan, och vad beror det på? och uppnått syftet att erhålla en djupare insikt om estetiska uttrycksformers roller i
förskolan. Vi ser med nya ögon på estetiska uttrycksformer i förskolan och har även
upptäckt nya perspektiv, såsom konstruktionslek som tredimensionellt skapande. Med
vår nya medvetenhet kan vi ta oss an uppgiften att uppmärksamma och lyfta fram de
estetiska uttrycksformer som hamnat i skymundan, för att eftersträva en balans och
variation mellan uttrycksformerna i förskolan.
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Bilaga: Kvalitativ intervju med pedagoger
Ålder
Yrkesverksamma år
Utbildning/Bakgrund

1. Vad är estetiska uttrycksformer i en förskolekontext för dig?
2. Vad är din personliga relation till estetiska uttrycksformer och skapande?
3. Vilken betydelse anser du att estetiska uttrycksformer och skapande har för
barnens utveckling i förskolan?
4. Hur arbetar du med estetiska uttrycksformer tillsammans med barnen för att
främja deras utveckling?
5. Vilka estetiska uttrycksformer lyfter du gärna fram och arbetar med?
6. Hur resonerar du när du väljer medier (material/verktyg) att arbeta med för att
stimulera barns utveckling?
7. Vad ligger till grund för ditt val av uttrycksform när du håller i en styrd aktivitet
med barnen?
8. Finns det uttrycksformer som är generellt mer framträdande än andra i er
verksamhet? I så fall, vilka och varför?
9. Finns det estetiska uttrycksformer som du känner att ni borde använda mer i
syfte att främja barnens utveckling? I så fall, vilka och varför?
10. Är det något material/verktyg som du saknar för att kunna vidareutveckla det
praktiskestetiska arbetet med barnen?
11. Vilka estetiska uttrycksformer upplever du att barnen väljer/föredrar själva? I det
här

fallet

tänker

vi

mer

generellt
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till

exempel

under

fri

lek.

