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Abstract 

Titel: Estetik och estetiska uttrycksformer i förskolebarns lärande och utveckling – Varför är estetiska 

uttrycksformer viktiga för förskolebarn? 

 

Examensarbete utbildningsvetenskap inom allmänutbildningsområde, 15 hp, Uppsala universitet, 

höstterminen 2012.  

 

Denna studie syftar till att undersöka fem förskollärares tolkningar av begreppet estetik. Dessutom 

deras föreställningar om användningen av estetiska uttrycksformer. Forskningsfrågor som behandlats är 

Hur tolkar pedagogerna begreppet estetik? Vilket samband ser de mellan estetiska uttrycksformer och 

barnens lärande, samt På vilka sätt och i vilka sammanhang använder de estetiska uttrycksmedel i 

barnens lärande och utveckling?  

Nyckelord: estetik, estetiska uttrycksformer, lek, fantasi, kreativitet, lärande  

Författare: Nafisa Rahman Bonna, 2012ht 
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Inledning  

 

Under lärarutbildningen med inriktning mot förskola, har estetiska läroprocesser varit ett intressant, roligt 

och väsentligt ämne. Genom användandet av estetiska uttrycksformer har mitt lärande blivit enklare och 

kunskaperna har fastnat lättare och stannat kvar i minnet. Genom estetiska uttrycksmedel har vi lärt oss 

olika sätt att använda olika teoretiska perspektiv och även att uttrycka tankar, idéer och åsikter. 

Estetiska uttrycksformer har blivit centralt för all kunskap jag tillägnat mig. Jag personligen har blivit 

fascinerad av att se närmare på förskolepedagogernas olika uppfattningar om begreppet estetik och 

även deras föreställningar om hur estetiska uttrycksformer kan användas i barns lärande och utveckling. 

Vidare vill jag utreda hur och på vilket sätt och i vilka olika områden estetik kan användas för 

förskolebarns lärande och utveckling. 

Begreppet estetik kan betyda olika saker så som läran om det sköna, konst, upplevelse via sinnen och 

så vidare. Dock verkar inte alla pedagoger känna till begreppet estetik, även om de använder sig av 

estetiska uttrycksformer. Mitt intresse inriktar sig mot estetiska uttrycksformer i förskolebarns lärande 

och utveckling. I förskoleverksamheten har vi som pedagoger en föreställning om att barnens lärande 

och utveckling ska ligga i fokus.  
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Bakgrund 

 

I detta arbete är begreppet estetik och estetiska uttrycksformer centrala. För att redogöra för begreppet 

estetik och estetiska uttrycksformer som ett övergripande koncept tillkommer flera mindre begrepp som 

inte går att hålla isär från helhetsbegreppet. Dessa begrepp är lek, lärande och utveckling som är 

betydelsefulla för förskolebarn. Därför är det viktigt att även definiera andra begrepp som är relaterade 

till begreppet estetik och estetiska uttrycksformer. Dessa begrepp är viktiga för att få ett sammanhang 

för både estetik och estetiska uttrycksformer. I detta avsnitt kommer begreppet lek och dess definition, 

funktion och betydelse för barnens lärande och utveckling i tur och ordning att belysas. Därefter kommer 

definition av kommunikation, dess funktion och betydelse, samt fantasi och kreativitet. 

Förskolan är en mötesplats för barnen, inom förskolan kommer barn i kontakt med kunskaper om 

världen. Barn lär sig att socialiseras i världen och tillägnar sig kunskaper om samhället (Welén, 2003). 

Barnens lärande har en social aspekt och lärandet sker i ett socialt sammanhang, barn lär sig genom 

nyfikenhet och lustfyllt lärande (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Barnens kreativa och 

skapande förmåga har blivit central i förskoleverksamheten efter 1980 (Lundgren 2006). Dessa tankar 

har omsatts i praktisk verksamhet inom pedagogiken i barnomsorgen. Förskolan lägger grund för 

barnens utveckling och lärande. Därför är det viktigt att sätta fokus på barnens lärande inom förskolan. 

Inom förskola betonar man skapande och lustfyllt lärande som även uttrycks i läroplanen för förskolan, 

Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska 

stimuleras (Lpfö 98, red. 2010, s. 6). Det är vuxnas ansvar att stimulera barnens lärande och utveckling. 

En individ skaffar kunskap genom samverkan med omgivningen och med andra människor (Johansson 

& Pramling, 2003, s.107). Begreppet estetik har blivit alltmer meningsfullt inom förskoleverksamhet. 

Genom estetiska lärprocesser lär barn sig enklare och snabbare (Lindstrand och Selander 2009).  

Estetiska uttrycksmedel är en gammal tradition som användes redan på Fröbels tid i barnträdgårdarna 

(1782-1852). Då hade man sy- och slöjdundervisning för barn. Ordet estetik har fått en viktig plats i de 

svenska förskolorna idag. Läroplanen för förskolan lägger storvikt vid estetik när det gäller barnens 

lärande och utveckling. Med estetiskt lärande menas att lära genom att gestalta (Lindstrand & Selander, 

2009,s.71). I tidigare forskning (Grahn, 2005; Bjørkvold, 2005) beskrivs estetiskt lärande som ett sätt för 

barnen att lära sig att uppleva världen och omgivningen. Grahn (2005)uttrycker i sin avhandling att 

estetik handlar om att lära med alla sinnen. Detta stöds också av Thorgersen(2007) som menar att 

genom att använda sinnena får barnen möjlighet att testa, prova och smaka. Resultatet blir att de 

genom att använda flera sinnen får en helhet. Denna tanke grundar sig på att människan är en enhet 
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där kropp och själ bildar den hela människan. Pedagogen ska ge barnen tillfälle att få uppleva med alla 

sina sinnen för att skapa större möjligheter till lärande och förståelse.  

Förskoletiden är en viktig tid för barnens lärande och utveckling. Därför är det mycket viktigt att 

pedagogerna tar ställning till hur barnens lärande och utveckling kan underlättas. (Pramling, m.fl. 2008). 

 

Lek 

Lek är en kollektiv handling där alla påverkar varandra och ingen bestämmer händelserna i leken 

ensam (Löfdahl 2004, Welén 2004). Lekhandlingar är frivilliga, lustbetonade och har inga mål. Lek ses 

som barnens unika lärande, kunnande, förståelse och meningsskapande. Barnens meningsskapande är 

ett resultat av lekhandlingar vilka snarare används som kontext, något som bidrar till barnens 

meningsskapande (Welén 2004). 

Estetiskt och drama- pedagogiskt teori- perspektiv fokuserar på lekens betydelse och fantasi processer. 

Denna process uppstår när konst, musik och litteratur gestaltas i leken (Löfdahl, 2004). Piagets teori om 

leken är att det är handlingar som upprepas i leken genom redan inlärda beteenden (Welén, 2004). 

Därigenom befästs kunskaper och detta uttrycker Piaget som assimilation. Vidare menar han att i leken 

presenteras kunskaperna, som barnen redan har, på nytt. Vygotskijs teori om lek och fantasi är 

produktiv och reproduktiv där det produktiva inslaget är tolkning och det reproduktiva inslaget är ny 

gestaltning av erfarenheter av världen. Genom leken kombinerar barnen tidigare erfarenheter och 

skapar samtidigt en ny verklighet som motsvarar deras behov och intresse.  Det vill säga barnen genom 

leken och gestaltningar skaffar erfarenheter och skapar en ny värld. Vygotskijs syn på leken är alltid 

regelstyrd och det kan vara synligt och osynligt. Barnens kreativa och kognitiva aspekter improviseras i 

leken (Löfdahl, 2004). 

 

 

Lek - lärande -utveckling 

Lek har en stor betydelse för barnens lärande och utveckling (Welén 2003). Den är en social aktivitet 

där barn tränas i socialt samspel. Genom leken utvecklas barnen psykiskt, socialt, emotionellt och 

kulturellt. Man kan säga att både barnens fysiska och psykiska utveckling sker genom leken. I 

läroplanen för förskolan betonas vikten av lek, "leken är viktig för barnens utveckling och lärande". Ett 



9 
 

medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 

(Lpfö, red. 2010, s.6). Vidare uttrycker läroplanen att barnet i den skapande och gestaltande leken kan 

få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Lekens roll som socialt 

redskap i pedagogiken betonades redan på Friedrich Fröbel tid (Löfdahl, 2004). Under denna period 

(1782-1852) hade leken en dubbel funktion, dels var leken ett redskap, i den utvecklades barnen både 

kognitivt och socialt och dels kunde pedagoger bedöma och observera barnens utveckling. Detta stöds 

också av Grahn som fokuserar på lekens meningsfulla funktion som ordningsskapare. Lek är att 

laborera för att lära på ett levande och lustfyllt sätt menar Grahn, (2005, s. 198) i sin avhandling. 

Vygotskij lägger också vikt vid leken i barnens utveckling. Via lek och kreativa aktiviteter blir barnen 

framtidsinriktade varelser, menar Bråten (1999). Det vill säga via lek lär sig barnen att producera och 

reproducera, hjärnan kombinerar tidigare erfarenheter och nya händelser och bearbetar dem. Denna 

kombination av sådana kreativa aktiviteter kallar Vygotskij fantasi. Barnens kreativa process har stor 

betydelse för barnens allmänna utveckling och mognad. Det börjar redan hos barnen i tidig ålder 

(Bråten, 1999, s.15). Genom leken utvecklas barnens kreativa förmåga och därmed skapar de en ny 

verklighet. Detta stöds också av Piaget som menar att i leken utgår barn från vad de redan känner till 

mer avancerade kunskaper (Jensen, 2005, s.16). 

Kommunikation 

Enligt sociokulturellt perspektiv betraktas kommunikation som ett redskap för mediering. Genom 

mediering fungerar kommunikation som ett innehåll i leken och barnen kommunicerar ständigt i leken 

(Jensen, 2005). Enligt Vygotskij är kommunikationen hos barnen redan från början social. 

Kommunikation utgörs av både verbala och kroppsliga handlingar (Löfdahl, 2004). Kroppslig 

kommunikation mellan barn sker redan från yngre ålder, då kommunicerar barnen via observation och 

imitation. Så småningom utvecklas barnens kommunikationsförmåga och de blir mer verbala, det sker 

mest genom lek. Barnen använder merverbalt språk när de byter handlingar med varandra. Språkliga 

handlingar är centrala när människor kommunicerar menar Vygotskijs (Löfdahl, 2004). Via språklig 

kommunikation kan barnen dela sina tankar, idéer, kunskaper, erfarenheter och upplevelser med 

varandra. Lärande sker bäst genom social kommunikation i en grupp i ett socialt sammanhang.  

 

Kommunikation - lärande- utveckling 

Kommunikation och lärande är beroende av varandra (Jensen, 2005). Barnens lärande överförs från en 

individ till en annan individ via kommunikation (Löfdahl, 2004). Det vill säga barnen lär av varandra via 

kommunikation i leken. Barnsocialiseras in i vuxenvärlden i leken genom att imitera varandra, 
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kommunicera med varandra och genom att samarbeta (Jensen, 2006 ). Via verbal kommunikation kan 

barnen även förmedla och tillägna sig kunskaper samt ge uttryck för värderingar och känslor. I leken lär 

sig barnen via kommunikation med vuxna och även med andra barn (Bråten, 1998). Ju mer barnen 

kommunicerar desto mer lär de sig (Jensen, 2005, s. 18). Därför har kommunikation, lek och lärande en 

viktig funktion för barnens utveckling. Lärandet sker via olika sociala praktiker och sammanhang. 

Kommunikation och lek hänger samman, då barnen i gruppen kommunicerar med andra och det sker 

ständigt. Barnens sociala, kulturella, fysiska och psykiska utveckling (Bråten, 1998) sker via 

kommunikation. Dessutom sker också barnens språkutveckling via kommunikation. Små barn lär sig via 

kroppslig kommunikation genom att observera och imitera andra, andra kommunicerar mycket verbalt. 

Fantasi  

Enligt Vygotskijs (1995) är fantasi att reproducera någonting.  Det kan vara den yttre världen eller en 

konstruktion av intellektet eller känslan. Fantasi är att reproducera någonting som tidigare redan 

skapats.  D v s hans syn på fantasi är ett sätt att tolka erfarenheter och känslor och därmed tolka 

verkligheten och världen (Löfdahl, 2004, s 36).  Kort sagt betyder fantasi reproduktion.  Barn skaffar 

erfarenheter och information från världen genom fantasi.  Vygotskijs menar vidare att ju rikare barnens 

verklighet är desto rikare blir deras fantasi och omvänt (Löfdahl, 2004, s.45). Fantasin hör ihop med 

verkligheten och ses som en medvetandeform. Genom fantasin speglas verkligheten, i fantasin kan 

skuggor av farliga rövare gestaltas, vilket gör att barnen får en reell upplevelse och känsla av skräck. 

Genom fantasi sparas tidigare erfarenheter och därmed skaffas kunskaper.  Barnen reproducerar i 

leken det som finns i verkligheten (Vygotskijs, 1995), exempelvis kan de föreställa sig vara doktor eller 

mamma-pappa-barn. På det sättet har leken en välfungerande roll för barnens utveckling. Allt som 

uppstår i barnens fantasi är hämtat ur verkligheten och ingår i människans erfarenheter. Barnen lär sig 

och skaffar erfarenheter från vuxenvärlden.  

Fantasin är beroende av erfarenheter och barnens erfarenheter växer av de vuxnas erfarenheter 

(Bråten, 1995 s 39). Därför det är viktigt att vi i den pedagogiska verksamheten skapar förutsättningar 

att vidga barnets erfarenheter och en tillräckligt stabil grund för dess skapande verksamhet (Vygotskij, 

1995). Ju mer ett barn sett, hört och upplevt, vet och har tillägnat sig, ju större mängd 

verklighetselement barnets erfarenheter besitter, desto betydelsefullare och produktivare blir barnens 

fantasi (i bid).  

 

Kreativitet 
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 Kreativitet kallar Vygotskij mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt (1995). Att vara kreativ betyder 

att skapa någonting nytt. Vidare menar Vygotskij att alla människor och även det lilla barnet är kreativa. 

Att vara kreativ är en nödvändig förutsättning för tänkandet, hävdar han. Människans kreativa aktiviteter 

leder till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och genom det förändrar hon/han tiden till 

en ny tid. Människans kreativa process yttrar sig redan i tidiga barndomen.  

Fantasi, kreativitet och lek hänger ihop. Grunden för barnens skapande finns redan i leken menar 

Vygotskij(1995). Barnen bearbetar upplevda intryck kreativt och kombinerar dem och skapar på så sätt 

en ny värld. Det motsvarar barnets egna behov och intressen. Enligt barnpsykologin ses pedagogisk 

kreativitet och kombinationsarbete och fantasi som nödvändiga aspekter för barnens allmänna 

utveckling och mognad. Dessa kreativa processer förekommer mest i leken. Att iaktta kreativitet 

utvecklar också fantasin i leken.  Därmed kan barnen i leken återskapa det de redan har sett i 

verkligheten.  
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Styrdokument 

 

Enligt läroplanen ska förskolan ” sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin 

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 

sång och musik, dans och drama" (Lpfö 98, 2010, s.10). Detta kan tolkas som att estetiska 

uttrycksformer är viktiga sätt för barn att få möjlighet att utrycka sig inom i den dagliga verksamheten. 

Grahn (2005) menar att barnens lärande kan bli enklare, roligare och intressantare genom att de får 

arbeta med olika estetiska uttrycksformer. 

Vid undervisning om skapande aktiviteter i den pedagogiska verksamheten tänker man att estetisk 

upplevelse har en skapande och produktiv konstpedagogisk betydelse(Lindstrand & Selander, 2009). 

Detta ger ett lustfyllt tillfälle för lärande. Förskoleverksamheten kan erbjuda barnen en rolig miljö genom 

att tillåta estetiska läroprocesser som kan underlätta barnens lärande. Barn i yngre ålder lär sig snabbt, 

därför är det viktigt som pedagog att underlätta barnens lärande. Estetiskt lärande stärker även barnens 

identitet och tillit till sin förmåga och deras känsla av delaktighet. Läroplanen uttrycker att barnen ska 

känna sig delaktiga och kunna utveckla sin identitet. Genom estetiska läroprocesser utvecklas barnen 

både fysiskt och psykiskt. Barn kan även utveckla sitt språk och lär sig att samspela och bli delaktiga i 

olika läroprocesser. En kompetent pedagog kan lyfta fram estetiska dimensioner och uttrycksformer i 

barnens lärande. I läroplanen för förskola (Lpfö 98, 2010, s. 11) står att förskolläraren ska ta ansvar för 

att barnen ska uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. 
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Syfte 

 

Detta arbete syftar till att beskriva och analysera förskollärares uppfattning av begreppet estetik. Vidare 

syfte med arbetet är att ta reda på deras föreställningar om estetiska uttrycksformer och lärprocesser 

som medel för barnens lärande och utveckling. 

Frågeställningar 

 

 Hur tolkar förskolepedagogerna begreppet estetik?  

 Vilket samband ser förskolepedagogerna mellan estetiska uttrycksformer och barnens lärande? 

 Vilket samband ser förskolepedagogerna mellan estetiska uttrycksformer och barnens utveckling? 

 På vilka sätt och i vilka sammanhang använder förskolepedagogerna estetiska uttrycksmedel i 

barnens lärande och utveckling?  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras och förklaras viktiga och relevanta teoretiska perspektiv, som berör studiens 

ämne och de områden som förekommer.  

 

Utvecklingspsykologi  

 

Studien är baserad på Vygotskijs utvecklingspsykologiska perspektiv. Vygotskijs syn på pedagogiken är 

en relation mellan inlärning och psykologisk utveckling (Bråten, 1999, s. 24). Han menar att det finns en 

komplex relation mellan lärande och utveckling (Jensen, s. 33). Utveckling och lärande är beroende av 

varandra. Där lärande möjliggör utveckling, möjliggörs nytt lärande. Varje enskild individ ligger på en 

utvecklingsnivå och denna nivå bestämmer vad en individ kan lära. Vygotskijs (Jensen 2005, s. 17) teori 

om social konstruktion är den närmaste utvecklingszonen som beskrivs som att barnen är på väg att 

lära sig av stöd, uppmuntran av mer kompetenta individer (i bid.). Det vill säga barnens utveckling och 

lärande blir meningsfullt med vuxnas handlingar. Barnen lär sig med hjälp av en mer kunnig kamrat eller 

vuxen. Barnen kan klara problem själva genom att samarbeta med vuxna. Med närmaste 

utvecklingszonen avser Vygotskij den interaktionsprocess som äger rum mellan spontana begrepp. 

Denna process gör att individen kan utveckla psykologiska processer till en högre kulturell nivå. 

Vygotskij lägger stor vikt vid pedagogiken och skolundervisningen när det gäller barnens kognitiva 

utveckling. Han menar att undervisning skapar utvecklingsmöjligheter för nya former av tänkande. Enligt 

Vygotskij ansvarar sociokulturella aktiviteter för utvecklingen. I sociokulturella aktiviteter kommer 

barnens spontana begrepp i kontakt med vuxnas vetenskapliga begrepp, vilket skiljer sig från barnens 

egna självständiga prestationer. 

 

 

Sociokulturella perspektiv 

 

Vygotskij hävdar att ett nyfött barn är en social varelse eftersom barn under det första levnadsåret 

reagerar på musik, rytm, rörelse, lek etc. Barnen socialiseras och kommer i kontakt med vuxenvärlden 

via mer kunniga kamrater och vuxnas vägledningar och handlingar (Bråten, 1999). Barn utvecklar sina 

sociala kompetenser via skapande aktiviteter där musik, rörelse, rytm har en betydelsefull roll 

(Björkvold, 2005). För att utveckla barnens kommunikationsförmåga behövs sociala förutsättningar 

(Björkvold, 2005, s. 29), dessa kan barnen få möjlighet till genom estetiskt uttrycksmedel och lärande. 

Barnen börjar reagera redan i mammas mage. De reagerar på ljud, rörelse, rytm och det fortsätter 
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under hela uppväxttiden. Därför har estetiska ämnen en avgörande roll för barnens utveckling och 

lärande. Barnens lärande kan förverkligas genom estetisk process, att lära sig själva gestaltandet, 

genom estetiskt arbete och att lära sig om det estetiska och dess funktion (Lindstrand & Selander, 

s153). Vid undervisning om skapande aktiviteter i den pedagogiska verksamheten menar man att en 

estetisk upplevelse ger skapande och har produktiv konstpedagogisk betydelse (ibid.).  

 

Genom sociokulturellt perspektiv är lek är en del av estetiska uttrycksmedel (Löfdahl, 2004, ). Barnen 

skaffar erfarenheter via lek, ju mer de leker desto rikare blir deras erfarenheter. Barn som är mer 

kreativa i leken har fler erfarenheter att laborera med.  Barnens sociala utveckling sker mest via leken 

(ibid.). Lek och utveckling går hand i hand Lek fungerar som en kontext för Vygotskijs närmaste 

utvecklingszon. Lek är en förberedelse för vuxenvärlden, det gör barnen med hjälp av vuxna (Welén, 

2004). Barnen leker tillsammans med andra och även med vuxna, vuxna spelar rollspel i leken. Leken 

skapar även förutsättningar för barnens motoriska och språkliga utveckling (Welén, 2004).  

 

Estetik 

Utifrån Grahns (2005) avhandling skulle estetik kunna tolkas som något som är vackert och skönt i 

kunskapsinhämtningen. D. v. s. ordet estetik handlar om den sköna och sinnliga kunskapen (ibid.). 

Vidare i avhandlingen står att estetik är att uppleva med hjärta och hjärna vilket förknippas med lärandet 

(Grahn, 2005). Estetik är att skaffa kunskap genom att använda alla sinnen. Thorgersen (2007), Alerby 

& Elidottir (2006) menar också att estetik är skönhet, konst och det som är vackert, samt förmågan att 

uppleva via sinnen. Detta stöds av Aulin m.fl. (2004) som menar att konst och estetik har en stor roll i 

svensk kultur. Ordet estetik kopplas också samman med konstens värld och kultur, något som i sin tur 

har flera betydelser så som demokrati, värdegrund (Thorgersen, 2007). Senare, efter 1700-talet, tillkom 

ordet lärande i begreppet estetik.  

Estetik innefattar aktiviteter så som dans, musik, drama, lek och rörelse men även konst och skapande 

aktiviteter. Många forskare i Grahns avhandling (2005) tycker att estetik handlar om olika uppfattningar 

och förhållningssätt. Människan är en enhet och bildar med kropp och själ en hel människa (Grahn, 

2005). Man kan uppleva världen med hjälp av estetiska handlingar som är knutna till kroppsliga rörelser. 

Genom estetiskt lärande kan man uppleva att det är roligt och skönt att lära. Känsla och förnuft hör 

samman med en upplevelse av skönhet (Grahn, 2005). 

Ordet estetik kommer från grekiskans ord ”aisthesis” som betyder att uppleva med sinnen, känsla och 

uppfattning (Lindgren 2006, Thorgersen 2007). Ordet estetik nämndes inte förrän på 1750- talet. Det 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Eva%20Alerby
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=J%F3runn%20Elidottir
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grekiska ordet har därefter utvecklats i franskan och slutligen funnits i de skandinaviska språken. Men 

idag är det svårt att urskilja en icke- estetisk upplevelse från en estetisk. Olika forskare har olika 

förklaringar om begreppet estetik.  Baumgarthens uppfattning om begreppet estetik är att det behövs ett 

vetenskapligt sätt att tala om konst och skönhet (Thorgersen 2007). Estetik handlar om att lära och 

uppleva genom alla sinnen, att lära om skönhet och konst. Fysiska egenskaper har en avgörande roll 

inom uppfattning av begreppet estetik som konstens egentliga kännetecken. Kant i Thorgersens studie 

(2007) använder begreppet estetik för att tala om smak och skönhet. Han betonar att begreppet estetik 

endast kan användas subjektivt. Estetiska teorier och diskussion om konst började uppträda på 1900-

talet och har utarbetats, diskuterats och utvecklats blandfilosofer och konstnärer (ibid). Det vill säga 

begreppet estetik är i många avseenden kopplat till filosofi. Begreppet estetik har fått en stor plats i 

förskoleverksamheten när det gäller att höja statusen för den pedagogiska verksamheten. Under senare 

år har begreppet estetik fått en ny beteckning och har fokuseras på ”estetiska lärprocesser” (Lindgren, 

2006). Slutligen är estetik ett begrepp som inte endast är vackert utan också underhållande.  Estetisk 

attityd är användningen av själsliga funktioner som fantasi, logik, kunskap och känsla (Grahn, 2005). 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt belyses och analyseras tidigare forskning om estetiska uttrycksformer så som dans, 

musik, drama, bild och dess betydelse för förskolebarnens lärande och utveckling. Hur olika estetiska 

uttrycksformer relaterar med olika ämnen i förskolebarnens lärande och utveckling kommer även att 

presenteras. 

 

Estetiska uttrycksformer i barnens lärande och utveckling 

 

En studie har visat att med estetiska ämnen i skolan klarade barnen skolans andra ämnen bättre 

(Lindgren, 2006, s. 93). Inom förskolan betonar man estetiska lärprocesser som anknyter till skapande 

aktiviteter (ibid). Genom estetiska ämnen kan man erbjuda en bra lärandemiljö och grunden för barnens 

framtida utveckling och lärande läggs i förskolan. 

Estetiska uttrycksformer så som drama, musik, dans, bild, rörelse, lek har en betydelsefull roll. Med 

användning av kropp och röst och känsla kommer barnen att uppleva världen och därmed börjar de 

tolka (Österlind, red, 2011). Samspel, socialisering, psykisk och fysisk utveckling ingår i det estetiska 

lärandet. Man kan säga att barn lär sig de olika begreppen på olika sätt (Pramling m.fl., 2008, s. 100). 

Exempelvis genom musik har barnen möjlighet att lära sig lyssna på ett differentierat sätt, menar 

Pramling m.fl. (2008). Att arbeta med sång innebär att våga, att öppna sig, att kommunicera, att glädja 

sig. På det sättet är sången ett sätt att uttrycka livet (Fagius, 2007). Enligt Fagius är varje människa en 

sjungande varelse. Redan i tidig ålder börjar barnet sjunga och även nyfödda barn ses som blivande 

sångare. Fagius betonar att varje mänskligt liv har behov av sången som uttrycksmedel (ibid.). Alla kan 

sjunga och alla kan delta i sångsamlingen och genom detta stärker barn sin kommunikationsförmåga 

och utvecklar sitt samspel. Dessutom stärker barnen sin identitet genom att improvisera olika sånger 

med rörelser och detta ger barnen en trygghet. Att använda sin kropp gör också att barnen stärker sin 

identitet och sitt självförtroende. Detta betonar även Pramling m.fl. (2008) som skriver att barnen kan få 

tillgång till en repertoar som är kopplad till estetiska rörelsemönster och rörelseaktiviteter. Sådana 

repertoarer sker genom musik och sång som lärande objekt. Dessa objekt kan vidare kombineras med 

mer nya sätt, både individuellt och i grupp. 

Sinneserfarenheter är en källa till kunskap om världen och är grund för det yngsta barnens lärande 

menar Fröbel (Pramling m.fl., 2008).  
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Barnet ser, hör, känner, luktar och smakar på världen, på dess form och dess innehåll. tänkandet 

om sinneserfarenhet som främsta källa till kunskap understöds även av fenomenologisk grundad 

pedagogik med inspiration från Mereleau–Ponty. Barn lär med kroppen. Att erfara världen med 

sinnena och reflektera över dessa erfarenheter är att lära (Pramling m.fl. 2008, s. 14).  

 

Estetik och olika områden  

De estetiska ämnena som nämndes ovan kan relateras med olika utvecklingsområden. Inom förskolan 

används begreppet estetik i samband med de estetiska ämnena (Pramling, m.fl. 2008, s. 12). Genom 

gestaltning och olika estetiska uttrycksformer kan barnens lärande och utveckling tillgodoses i olika 

områden såsom matematik, språk, social, kulturell, psykisk och fysisk utveckling. Musik didaktik kan 

relateras till begreppet socialisation som improviseras för att socialisera barnen i samhället (Lindgren, 

2006). Man sjunger inte bara för att lära sig sjunga utan man sjunger för att bli social, glad eller bättre 

på matematik (Pramling, m.fl. 2008). Musik och bild är de mest dominerande områdena som används i 

förskoleverksamheten. Genom musikundervisning kan barnen lära sig och utveckla språkfärdighet. 

Detta sker genom sagoberättelser och i form av rim och ramsor, vers, visa och poesi har också en plats 

i de estetiska områdena (Pramling, m.fl. 2008). Musik och sagoberättelser uttrycks med ljud och rytm 

och då hör barnen orden, meningar och lär sig olika ord och begrepp. Genom rimord och ramsor blir 

barnens ordförråd rikare.  

Genom dans, rörelse och lek utvecklas barnen allsidigt (Löfdahl, 2004). Genom lek lär barnen sig att 

samspela och socialiseras in (Pramling, m.fl. 2008 s. 23). Barnen kan även visa och uppleva känslor 

med rörelser. Små barn har stora behov av rörelse, barnen i yngre ålder får genom rörelseträning 

möjligheter att utveckla motorik, koordination, automatisering av rörelser, kroppsuppfattning, 

kroppskännedom och kroppsmedvetenhet, rumskänsla, styrka, flexibilitet, balans, avspänning och 

reaktionsförmåga. Rörelse, lek och dans har en relation där dansen gör barnen medvetna om olika 

rörelsemönster och rörelsekvaliteter. Detta leder till att barnen utvecklar sin motorik. Man kan även 

använda dans för att ge barnen uppfattningar om olika rumsdimensioner, hög-låg, höger-vänster, 

framåt-bakåt och diagonaler (Pramling, m.fl. 2008, s. 23). D.v.s. genom att använda dans som lärande- 

objekt kan barnen lära sig att utveckla språk, motorik och matematiska begrepp. Genom att använda en 

variation av danser kan man även skapa möjligheter för barnen att få kunskap om tempo som byggs 

upp i språkliga distinktioner. Det är användbart i olika situationer menar Pramling m.fl. i ett resultat i sina 

studier (2008, s. 88). Exempelvis genom att variera tempot i lärarens trummande och därmed hur 

snabbt eller långsamt man dansar skapas ett variationsrum inom vilket det är möjligt att urskilja just 

tempo (Pramling, m.fl. 2008, s.88).  
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Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att estetiska uttrycksmedel har blivit en metod idag istället för 

innehåll, det stöds av Pramling m.fl. (2008). Estetik i förskolan som den framstår nu har sina rötter i 

upplysningens tänkande. Barn lär sig genom att smaka, lukta och känna på världen (Pramling , m.fl. 

2008). Dagens läroplan också lägger vikt vid estetiskt lärande för barnens lärande och utveckling. 

Estetiska uttryckssätt används ofta och på ett lustfyllt sätt för att skapa förutsättning för och för att kunna 

uppfylla läroplanens mål. Alla estetiska uttrycksätt har någon roll i barnens lärande och utveckling. 

Genom användning av de estetiska uttryckssätten utvecklas barn allsidigt. D.v.s. språkligt, fysiskt, 

psykiskt, alla områden inom lärandet kan underlättas med hjälp av estetiska uttrycksformer. Därmed är 

det viktigt att pedagogerna på förskolan stimulerar barnens lärande genom estetiska uttrycksformer. 

Musik och andra estetiska ämnen är relaterade till sociokulturellt perspektiv som är starkt förknippat i 

pedagogernas handlingar, tankar och idéer som formas i det sociala sammanhanget i förskolan (Ehrlin, 

2012 s. 26). Vilket uttryckssätt man ska arbeta med beror på vilket tema man har. Precis som Pramling 

(2008) betonar att om man har tema bondgård då ska man sjunga om djuren, ha besök på bondgård 

och man kan även dramatisera. Det beskrivs att konstarterna gör vardagen mer begriplig och öppnar 

människans alla sinnen och därmed underlättas lärandet (Alerby & Elidóttir, 2006 S.87). Barnen 

utvecklas genom konstnärliga ämnen så som musik, dans, drama, bild. Alla dessa ämnen speglar det 

vardagliga livet som upplevs via fantasi och underlättar våra tankar. Genom att använda, hörseln, 

känseln, och synen upplever barnen och skaffar kunskap om omvärlden (ibid.). Barnens lärande blir 

roligare och mer lockande med estetiska uttrycksmedel så som dans, musik, drama, bild och så vidare. 

Genom att använda sinnena blir lärandet enklare för barn i förskoleålder. Alla ovan nämnda 

uttrycksformer fungerar som medel för barnens lärande. Barnen i alla åldrar från nyfödda till äldre i 

förskoleålder lär sig och utvecklas allsidigt genom alla estetiska uttrycksformer. Tidigare forskning också 

visar att Det finns ett samband mellan kropp och själ i det estetiska. Sammanfattningsvis kan sägas att 

all estetik har en central roll för lärandet vilket stöds med alla former av estetik.  
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Metod 

I det här avsnittet presenteras metod och beskrivning av det som behandlats i studien. Som metod till 

denna studie har jag valt intervju då studiens syfte är att beskriva och analysera förskollärares 

uppfattning av begreppet estetik. I den första delen ska jag presentera mitt urval av studien. Efter 

urvalet kommer genomförandet, förskolepedagogernas bakgrund, datasamling, beskrivning av den 

kvalitativa intervjun, studiens tillförlitlighet och slutligen reflektion av metoden. 

Urval 

För att genomföra intervjun valdes en för mig obekant urvalsgrupp ut (Esaiasson, m.fl. 2007). Esaiasson 

menar att personer som ska intervjuas ska vara obekanta, då kan intervjuaren lättare behålla 

vetenskaplig distans mellan parterna. Vid urvalet hävdas vikten av att pedagogerna ska ha 

förskolelärarutbildning. Fem pedagoger har valts utifrån utbildning och att de var obekanta. Här 

presenteras urvalsgruppen med en kort beskrivning. En annan aspekt som Esaiasson anses vara viktig 

är att välja ett litet antal för vetenskaplig kvalitet av studien. Detta leder till att undersökningen blir väl 

teorimättad (Esaiasson, m.fl. 2007).  

Urvalsgruppens pedagoger kontaktades slumpmässigt via telefon i förskolor i en medelstor stad.  

Undersökningens upplägg och genomförande 

Undersökningens hanterverksskicklighet anses vara viktig för en vetenskaplig kvalitets- studie (Kvale & 

Brinkman, 2009, 266). Kvale & Brinkman (2009) nämner sju stadier för att genomföra och lägga upp en 

vetenskaplig studie, mitt arbete utgår från dessa stadier. Dessa stadier är tematisering, planering, 

intervju, utskrift, analys, validering, rapportering (Kvale Brinkman, 2009, 266). Efter intervjuerna 

genomfördes en transkribering av intervjuerna från muntlig till skriftlig form, till resultatet av studierna 

och därefter analys. Vid analysdelen utgick jag från studiens syfte och forskningsfrågor. 

Intervjumaterialet diskuterades efter transkriberingen vidare för att få en djupare förståelse utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Som tidigare nämndes samlades datamaterial genom intervjuer av 

fem förskolepedagoger. 

 

Förskolepedagogernas bakgrund 

I kommande avsnitt redovisas en kort presentation av de fem intervjuade förskolelärarnas bakgrund. 

Deras identitet kommer inte att avslöjas och de beskrivs med fiktiva namn. Därefter kategoriseras 

redovisningen med rubriker som är sammanställda i relation med studiens frågeställningar och syften. 
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Redovisningen är sammanställd utifrån varje förskollärares uppfattningar och tolkningar om estetisk i 

förhållande till undervisningen. En av de fyra förskollärarna är manlig och resten är kvinnliga. 

De fyra kvinnliga pedagogerna har mer än tioårserfarenheter som förskollärare. De intervjuade 

pedagogerna har fått fiktiva namn: Mattias, Jennifer, Yvonne, Marianne och Alva. Här följer deras 

uppfattning och tolkningar om begreppet estetik.  

Mattias har jobbat sex år som förskollärare. Han är utbildad förskollärare. Han jobbar deltid inom 

förskoleverksamheten och går på specialpedagogisk utbildning.  

Jennifer är utbildad förskollärare och har jobbat som förskollärare i mer än tio år.   

Yvonne är utbildad förskollärare och har jobbat i förskoleverksamhet i tretton år.  

Marianne är utbildad förskollärare och har jobbat på en förskola i 15 år.  

Alva har jobbat som förskollärare i fyra år men arbetat 22 år inom förskoleverksamhet. Hon utbildade 

sig till förskollärare 2009 på distans. 

 

Datasamling  

 

För att samla allt material har jag tagit kontakt med fem utvalda pedagoger i god tid via telefon. Jag 

gjorde en provintervju med en pedagog innan jag fortsatte att intervjua alla pedagoger för att kontrollera 

om intervjuguiden var tillräcklig för att få svar på alla frågeställningar. Provintervjun gav en uppfattning 

om att begränsa vissa frågor och omformulera intervjuguiden. Detta gjorde jag för att både intervjuare 

och intervjuade skulle uppleva frågorna inom studien som relevanta och väsentliga (Långström & 

Wiklund, 2007, s. 154). 

När det gällde val av metod valde jag intervju- metoden, för att få direkta svar på de frågor som studien 

utgick ifrån. Intervjun som genomfördes är en halvstrukturerad intervju. För att ta reda på hur de utvalda 

pedagogerna resonerar kring begreppet estetik och estetiska uttrycksformer i förskolebarnens lärande 

och utveckling genomförde jag kvalitativa intervjuer med fem utbildade förskollärare. Kvalitativa 

intervjuer anses vara mer synpunktsbetonade och mera tillförlitliga (Trost, 1993). Kvalitativa 

forskningars intervjuer baseras på sociala strukturer och sociala processer. Intervjun sker genom samtal 

med två personer. Genom samspel mellan parterna i ett samtal upptäcks och utvecklas kunskap 

(Löfdahl, 2004).  



22 
 

 

Intervjun - kvalitativ analys 

Inför intervjun beskrev jag min tanke med syftet i studien. Innan intervjuerna genomförs bör 

intervjufrågorna struktureras och redogöras för utifrån etiska överväganden (Trost, 1993). Kvalitativa 

intervjufrågor baseras på vad, hur, vilken, varför- frågor (ibid.). Materialet samlades in genom intervjuer, 

som spelades in vid intervjusituationen. Därefter bearbetades materialet genom att antecknas utifrån 

kvalitativ analys. Kvalitativ analys innebär att det ger en konkret förståelse som berör frågeställningar av 

studien (Trost, 1993). Intervjufrågorna formulerades på så sätt att de underlättade och möjliggjorde för 

de intervjuade att styra ordningsföljden av intervjun. Under huvud temat anordnades följdfrågor som 

passar för studiens kontext. En intervjuguide gjordes för att få relevanta svar (se bilaga 1). Kvalitativ 

intervju analys klassificerar innehållet i givna texter (Esaiasson, 2007).  För att få ett mer utvecklat 

resonemang brukar jag använda följdfrågor som är korta men ger utförliga svar utan att de intervjuade 

känner sig ifrågasatta. Dessa frågor kan enligt Esaiasson vara Vad hände då? Hur gick det till? Vad 

kände du då? Dessa frågor är baserade på intervjupersonernas egen verklighet (Esaiasson, 2007, s. 

264-265). 

 

Studiens tillförlitlighet 

För att öka reliabilitet och validitet reliabiliteten har jag valt personer med utbildning och erfarenheter att 

delta i intervjun. Jag har även förberett intervjuerna och undersökt noggrant utifrån kvalitativa 

analysmetoders kriterier. Intervjudata har skrivits så exakt och tydligt som möjligt så att det skapar ett 

sammanhang av det intervju- deltagarna svarat (Kvale, 2009, s. 200). Reliabiliteten är ett nödvändigt 

krav för vetenskaplig undersökning.  Reliabiliteten hänvisas i relation till frågan om ett resultat. Datan 

har samlats in under en månad. En aspekt som anses vara viktig för ökad reliabilitet och validitet är att 

strukturera en väl förberedd intervjuguide samt att vara inläst på ämnesområdet utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Innan formuleringen av intervjuguiden läste jag ämnet estetiska läroprocesser och 

estetiska uttrycksformer. 

Alla intervjuerna spelades in för att kunna analyseras. De inspelade intervjuerna har kontrollerats av 

intervjudeltagarna för att kontrollera att den inspelade datan stämmer överens och inte har ändrats. Det 

skapar validitet. All data har transkriberats sedan i utskriftsform (Kvale, 2009, s. 208) för att underlätta 

analysen. 
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Validitet ger en korrekthet och sanning, vilket jag använde mig av i denna studie (Kvale, 2009, s. 208). 

Validitet möjliggör slutsatser och generalisering. Validitet i denna studie har rimlig tillförlitlighet för att 

datan har validitets- och reliabilitetsstatus, trots att jag valde slumpmässigturval.  För att behålla 

validiteten har dubbelkontroller av forskningsresultatet i denna studie gjorts, för att se om datan 

stämmer med den teoretiska grunden för studien, att det var ett slumpmässigt urval (i bid.). Språkliga 

komplikationer har behållits från muntliga till skriftliga. På det sättet behölls validiteten av studien. Datan 

av intervjuerna har inte påverkats av tekniska och teoretiska utskriftsproblem. För att skapa validitet har 

ljudinspelning använts för att intervjudeltagarna inte ska känna sig obekväma, eller bli skrämda.  

 

Reflektion av metoden 

Intervju beskrivs som med resa med två parter då jag som intervjuare är mer reseledare än som 

medresenär. Jag intervjuade alltså vuxna genom att ställa olika frågor som berör studiens ämne. 

Intervjuer med är en vanlig företeelse i forskningssammanhang (Löfdahl, 2004). 

Slumpmässigt urval gav en sammanhängande och djupare förståelse i relation till studiens syfte och 

frågeställningar (Esiasson m.fl., 2007). Denna metod passade även för studiens ämne. Detta urval är 

även ett bekvämt sätt att undersöka vetenskapligt, det krånglar inte till studiens ämnen. Jag hade 

möjlighet att använda analysenheter utan att bekymra mig om urvalsram. Intervju- frågorna var enkla 

och raka, genomtänkta och väl förberedda och höll en röd tråd. En väl utarbetad intervjuguide gav 

ledtrådar som underlättade att ställa enkla och raka frågor (Trost, 1993 s. 95). 
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Etiska överväganden 

Ett krav, när man bedriver forskning, är att berörda människor måste skyddas mot kränkande 

behandling. Intervjun ska ske på ett säkert sätt så att den intervjuade inte ska bli skadad psykiskt eller 

fysiskt eller känna sig kränkt och att få vara anonym (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). Detta kallas 

konfidentialitetskravet. Informatören ska känna till forskningsuppgiftens syfte och vad det handlar om. 

Innan intervjun genomfördes meddelade jag pedagogen studiens syfte och frågeställningar samt vilka 

ämnen som berördes för forskningsuppgiften. Detta krav kallas för informationskrav. Innan intervjun 

hade jag meddelat pedagogerna mitt forskningsuppgiftssyfte och frågeställningar så att de skulle vara 

medvetna om det. De kunde då förbereda sig. Ett annat krav kallas för samtyckeskravet och som 

innebär att deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan och att det är frivilligt att delta i 

undersökningen. Före intervjun frågade jag pedagogerna om de ville bli intervjuade och samtliga 

tillfrågade samtyckte. 
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Resultatredovisning 

 

Förskollärarnas tolkningar av begreppet estetik och exempel på estetiska uttrycksformer 

Mattias tolkning av estetik är olika sätt att uttrycka sig. Barn, men även vuxna, uttrycker sig på olika 

sätt. Det är inte alltid som barn uttrycker sig i tal. Det finns olika sätt att uttrycka sig så som drama, 

musik, bild och dans. Vissa barn kan ha lätt att utrycka sig med hjälp av bilder och andra kan ha lätt att 

uttrycka sig med hjälp av musik. D.v.s. om barn har svårt att uttrycka sig i talspråk kan de uttrycka sig 

med estetiska uttrycksformer. Det är olika sätt att uttrycka sig 

Enigt Jennifer betyder begreppet estetik något vackert. Att lära någonting om vackert och lugnt. Hon 

menar att estetik betyder vackert när det gäller miljön, både psykiskt och fysiskt och med ett lugn 

omkring. Rita, drama, måla, sjunga tog hon som exempel på olika estetiska uttrycksformer. 

Yvonne menar att estetik är alla olika sätt att uttrycka sig på. Hon menar vidare att man kan uttrycka 

sig genom sång, dans, musik, måla, lera, degar, att bygga saker rita, och skapa olika saker. Estetik 

handlar även om det man gör med kroppen, enligt Yvonne. Hon menar vidare att estetik är att uppleva 

genom alla sina sinnen. Det är vad man ser, hör och känner. 

Marianne säger att estetik är ett sätt att uppleva via kroppen. Estetiska uttryckssätt har en lång 

tradition, betonar hon. Hon påpekar att i ett historiskt perspektiv har man jobbat med estetiska 

uttrycksmedel i förskolan redan på Fröbels tid. Grundtanken för estetik finns fortfarande kvar i 

pedagogiska verksamheter menar Marianne. 

Estetik är ett språk enligt Marianne. Hon menar att estetik är olika uttryckssätt som passar bra 

när man arbetar med tema. Då kan man berätta temat genom att sjunga dramatisera, måla 

rita etc. Enligt henne kan estetisk användas som olika språk som är kopplat till Reggio Emilia - 

pedagogiken. Hon lägger vikt vid estetiska uttryckssätt när barn har svårt att uttrycka sig, då 

blir det enklare att uttrycka sig via estetiska uttrycksmedel. Hon menar att små barn som inte 

har något talspråk uttrycker och tar kontakt med varandra via kroppen. Kroppsspråket har en 

betydelsefull roll för att uttrycka sig även för vuxna menar Mia. 

Jag menar att det är väldigt viktigt att ta till vara på alla olika sätt och former 

av estetik, det finns ju många ämnen, många estetiska ämnen; musik och 

bild och form och dans rörelse, drama. 
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Estetik är ett språk att uttrycka sig, då lägger hon vikt vid alla olika uttrycksformer så som bild, drama, 

sång o.s.v. För Marianne är estetik ett sätt att både uppleva, uttrycka och lära. 

 

För Alva är estetik ”det ska vara vackert”. Hon menar att estetik betyder vacker. Det estetiska ska vara 

väl organiserat så att man kan se det vackra. Dessutom menar hon att begreppet estetik är vackert och 

det är konstnärligt att måla. Hon uttrycker vidare att estetik är alla uttrycksformer så som dans, drama, 

måla, skapa på olika sätt och även musik. Även lek är ett sätt att uttrycka sig och det är också estetik.  

 

Förskollärares uppfattningar om olika estetiska perspektiv 

Mattias betonar att begreppet estetisk har olika perspektiv, Mattias menar att alla lär sig inte på samma 

sätt. I det här fallet har barn lärt sig på olika sätt i ett relationellt perspektiv. Barn lär sig genom att 

samarbeta. 

Man tänker alltså att i relationellt perspektiv är det samarbete mellan barn som är viktigt, 

liksom det är att om alla ska måla är det kanske inte det färdiga resultatet som är viktigt, utan 

det är ju att man lär sig att samarbeta, men också att man lärt sig att använda olika estetiska 

material. 

Han talar alltså om det sociokulturella perspektivet som kan kopplas samman med begreppet estetik. 

Kontexten är viktig hos barnens lärande, det är det relationella perspektivet som har en betydelsefull 

roll, menar Markus. 

Jennifer  

Förskolepedagogen Jennifer hade svårt att prata om olika teorietiska perspektiv som ryms under 

begreppet estetisk. Hon berättade inte direkt om teoretiska perspektiv, utan det som hon uttrycker kan 

kopplas till ett sociokulturellt perspektiv och Vygotskijs närmaste utvecklingszon. Hon pratade mycket 

om barnens lärande genom estetiska uttrycksmedel. Till exempel hur man kan introducera en sång, om 

man vill lära barnens en sång. Men hon la stor vikt vid barnens grundläggande utveckling och lärandet. 

Vi vuxna ska lägga barnens grund genom att stödja och hjälpa deras lärande och utveckling.  Hon 

menar att det är viktigt att stärka barnens identitet. Vuxna kan leka med dem och efteråt börjar barnen 

leka och till slut kan de leda leken. På det sättet stärker barnen sin identitet. Genom att stärka deras 

identitet blir barnen starka individer. De vågar v sa att de kan.  
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Vilka teoretiska perspektiv, det är ju liksom ett barn kan. Man ser liksom vilket sätt de kan de lära 

varandra, jag lär dem tillsammans genom att göra någonting. Att det inte ska bli någon färdigt 

produkt, de ska liksom spela teater. 

Jennifer menar vidare att barnen lär sig i samspel med vuxna och tillsammans med andra genom olika 

estetiska uttrycksmedel. 

 

Yvonne sa att hon gick på utbildningen för länge sedan och därför hon har svårt att komma ihåg olika 

teoretiska perspektiv. Men hon betonar kraftigt barnens samspel med vuxna. 

 

Mariannes uppfattning om olika teoretiska perspektiv inom estetik är att mycket kan man koppla 

samman med Vygotskijs sociokulturellt och Reggio Emilias hundra språk. Hon tog upp läroplanens vikt, 

där det står om sociokulturella perspektiv. Hon betonar att barn lär av varandra och av mer kunniga 

kamrater. Hon nämnde även Vygotskijs närmaste utvecklingszon. Marianne menar att Piagets 

utvecklingspsykologi med olika perspektiv och alla dessa perspektiv går hand i hand när man pratar om 

estetiska uttrycksmedel. Marianne betonar vidare att vuxna måste vara medvetna om och ha kunskap 

om estetik. Har man inte det, blir det svårt att arbeta estetiskt med barn. 

De starka sidorna ska lyftas fram hos varje barn. Teorin är att du ska se det positiva, du 

ska se barnens utveckling som möjlig, inte att barnen inte kan, du kan inte. 

Genom estetiska uttryckssätt kan barnen ges möjlighet att utforska material och genom att 

prova på material lär barnen sig att skaffa kunskaper menar hon. Vidare menar Marianne att när 

barnen är små skaffar de erfarenheter genom att smaka, lukta och känna på olika föremål. 

Därför är det mycket viktigt att pedagogen erbjuder barnen möjlighet att utforska genom att 

använda sina sinnen. Hon menar dessutom att pedagogerna bör fylla på och uppmuntra 

barnens tänkande. På det här viset lär barnen av varandra. 

Alva pratar om Vygotskijs proximala utvecklingsteori genom det estetiska. Hon menar att det kan 

översättas med estetik när barnen jobbar med det. Hon menar vidare att barnen lär sig och utvecklas 

vidare. Hon bekräftar att när barnen arbetar i ett sammanhang med andra barn, lär barnen av varandra. 

Barnen tycker, enligt Alva, att det är spännande att lära sig om de använder estetiska uttrycksformer. 

Barnen stärker även sin självkänsla och lär sig att våga och prova på nytt. Hon betonar att man ska 

använda estetiska uttrycksmedel för att främja barnens lärande. 
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Förskollärarnas syn på estetiska uttrycksformer kan vara av betydelse för barnens lärande och 

utveckling inom olika områden 

Förskolepedagogen Mattias jobbar mycket med musik. Han har en gemensam sångsamling gång i 

veckan för hela verksamheten. Han menar att musik är mycket betydelsefullt och roligt för honom, men 

arbetslaget har kanske målning som man sysslar med. Då spelar han gitarr och det tycker han är roligt. 

Han betonar att alla estetiska uttryckssätt har en stor betydelse för barnens hela lärande och utveckling. 

Mattias uttrycker att alla uttrycksmedel kan användas med barnen, socialt, matematiskt, språkligt och 

även motorisk utveckling. På det sättet fokuserar man på vilka mål man har.  

Jennifer uttrycker att alla estetiska uttrycksformer så som musik, drama, dans bild är viktiga för barnens 

lärande och utveckling. Hon menar att barn lär sig våga och samspela med varandra genom att 

använda estetiska uttrycksformer. Genom sången kan barnen utveckla att stärka sin självkänsla, 

identitet. Det kan barnen göra även med hjälp av bilder, då de ritar och målar och uttrycker sig, genom 

det stärks barnens självförtroende och identitet. Jennifer menar vidare att genom alla estetiska 

uttrycksformer kan barnen lära sig och utveckla olika saker. Om man vill att barnen ska lära sig att bli 

sociala, då har drama en viktig roll. Barnens utveckling grundläggs genom estetiska uttrycksformer. 

Barnen lär sig av varandra genom alla estetiska uttrycksformer enligt Jennifer.  
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Yvonne 

Estetiska uttrycksmedel kan man använda för barnens hela utveckling och lärande. Det ingår i 

förskolans arbete. Genom estetik kan man lära barnen språk och olika sociala handlingar. Hon menar 

att man kan använda olika estetiska material för barnens utveckling och lärande. Man kan även 

använda estetiska uttrycksformer för barnens språkutveckling, då man pratar mycket om det som man 

ska arbeta med. T.ex. om man arbetar med vatten då kan man inte bara berätta om vatten utan man 

måste visa och hålla på med vatten, särskilt när det gäller små barn. Hon menar vidare att lärande blir 

enklare med estetiska uttrycksformer och då man tar i saker och gör någonting. Barnen lär sig enklare 

om de får prova och testa. Hon tycker att barnen inte lär sig om man bara pratar utan man måste ge 

möjlighet att prova och ta saker i handen. Hon menar vidare att små barn inte förstår om vi bara pratar, 

vi måste visa och ge möjlighet att känna på föremålen. T.ex. om vi berättar om vatten då måste vi hålla 

på med det. Yvonne menar att man kan använda olika uttrycksformer i barnens hela utveckling och 

lärande. Om man vill arbeta med naturvetenskap med barnen då ska man gå ut och känna på föremål 

som finns i naturen. Olika matematiska begrepp kan man också lära barnen med estetiska 

uttrycksformer menar Yvonne. Man går ut i naturen och hittar pinnar av olika längd och mäter dem. 

Barnen lär sig då olika matematiska begrepp. Hon tycker att man bör använda estetiska uttrycksformer 

inom alla möjliga områden. 

 

För Marianne är estetiska uttrycksmedel mycket viktiga för barnens lärande och utveckling. Hon 

uttrycker det så här 

De estetiska ämnen har ju den plats också, det är det man gör med kroppen som fastnar i 

knoppen, brukar man ju säga och det är kanske inte lite så att man kan uttrycka sig på flera vis 

än kanske bara med ord, då fastnar kunskaperna, man besitter kunskapen. Det ska upprepas 

och det ska besittas. Så är det liksom, det är ju jätteviktigt att barn ska använda estetiska 

uttrycksformer, barn gör ju det här, ganska naturligt att de dansar och sjunger och så. Och då 

måste man svara på det. 

 

Alva lägger stor vikt vid estetiska uttrycksmedel i barnens lärande och utveckling. Hon menar även 

att det inte går att ge barnen möjlighet att lära sig utan estetiska uttrycksformer. Hon tycker att 

barnen ska få leka, ställa frågor, att experimentera, att vara ute i naturen, för att i naturen kan 

barnen hitta det vackra. Hon är medveten om att det är viktigt att använda estetiska uttrycksmedel. 
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Alva vill att barnen ska få kontakt med det estetiska. Alva själv jobbar med estetiska uttrycksformer 

och på hennes arbetsplats planerar de hur rummet ska se ut för att ge barnen möjlighet att jobba 

själv med estetiska uttrycksformer. 

Förskollärarnas användning och föreställningar om estetiska uttrycksformer i olika 

sammanhang  

Mattias anser att estetiska uttrycksformer har stor betydelse för förskolebarnens lärande och 

utveckling. Vidare menar han att i princip återkommer det estetiska i vardagsarbetet. Han berättat att 

han mest använder musik i sin undervisning, då han spelar gitarr. Mattias sätt är att uttrycka sig i musik. 

I arbetslaget och hela verksamheten där han jobbar kan det inspirera barnen på olika sätt. På det sättet 

kan alla dra nytta av varandra. Men Mattias ämne är musik och det är betydelsefullt för honom. Han 

menar även att man mer eller mindre arbetar med estetiska uttrycksformer men alla situationer är inte 

förutbestämda och planerade utan vissa kommer spontant menar Mattias. Han menar även att när man 

jobbar med estetik, kan man efteråt reflektera över sitt arbete och omformulera det som inte gått bra. 

Mattias drog slutsatsen så här: 

Så här tänker jag att estetiska aktiviteter är ju ett sätt att uppnå målen. Målet är inte att alla barn 

ska lära sig att måla med röd pensel utan målet är ju kanske någonting annat, så tänker jag 

barnens utveckling. 

Jennifer menar att hon och hennes kollegor arbetar mycket med sånger, bilder och drama. Om man vill 

arbeta med barnens sociala utveckling då är det bra att använda mycket drama. Hon uttrycker vidare att 

hon inte alltid arbetar med estetiska uttrycksformer medvetet. Men det förekommer ganska ofta, nästan 

varje dag. Vid på-avklädning och vid utevistelse använder hon mycket sånger och genom det stärks 

barnens självkänsla, och man kommer i kontakt med varandra socialt. Det går inte att komma ifrån 

estetiska uttrycksformer och hon menar att alla estetiska områden är viktiga. Jennifer betonar också att 

utan estetiska uttrycksmedel blir det ingen utveckling och lärande för barnen. 
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Yvonne  

Yvonne menar att hon inte arbetar med estetik medvetet. Eller så vet hon inte riktigt om hon gör det. 

Hon tänker inte på det utan hon gör det på sitt sätt. Hon menar att hon kanske gör det men är inte 

medveten om det.  

I alla vardagliga sammanhang kan man använda estetiska uttrycksformer. Det måste vara konkret när 

man arbetar med barnens lärande och utveckling. Att bara prata om någonting skapar inget lärande 

utan man måste visa och känna på sakerna, menar förskolläraren Yvonne. Hon gav inga tydliga 

exempel, men hon betonar estetiska uttrycksformer i barnens hela utveckling och lärande. 

Marianne 

Förskolepedagogen Marianne berättade att hon har gått på en kurs som handlar om estetiska 

uttrycksmedel, hur man kan använda olika estetiska uttrycksätt i barnens lärande situation inom olika 

områden. Hon tog som exempel att dansa med barnen och landa i ett triangelformat eller kvadratiskt 

land. Kursen gav henne mycket kunskap om estetiska uttrycksätter så som drama, musik och dans som 

hon nu kan använda i sitt arbete. 

Alva  

Betonar vikten av att använda estetiska uttrycksformer i barnens lärande och utveckling. hon menar att 

barnen ska få möjligheter att leka, ställa frågor, att experimentera, att vara ute i naturen. Hon utrycker 

att även om hon inte själv är duktig på de estetiska områdena, lägger hon en stor vikt vid barnens 

lärande och utveckling. Hon både förstår och försöker använda det estetiska och vill att barnen ska 

komma i kontakt med det estetiska. Hon berättar att hon själv arbetar med det estetiska i sin 

verksamhet. Hon planerar tillsammans med sina kollegor miljön på förskolan för att barnen ska få 

möjlighet till det estetiska i sina egna arbeten och att pedagogerna vill att barnen ska kunna skapa 

själva.  

Alva berättade att hon håller på med regnbåge färger just nu. Hon arbetar mycket med olika färger och 

genom det har barnen möjligheter att uttrycka sig och få rita på olika sätt. Vidare berättade hon att hon 

förra terminen också jobbat med drama. Då fick barnen själva arbeta med teater, de fick själva 

bestämma hur scenen skulle se ut, hur de skulle vara klädda och vem som skulle få vilken roll. På det 

sättet har hon arbetat med estetik, menar Alva.   

Utan estetik skulle lärandet bli otroligt tråkigt, enligt Alva. Man kan använda estetiska uttrycksformer i 

alla sammanhang på förskolan, då hinner man med allting i tid. Hon gav exempel på att hon och hennes 
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kollega gick ut och då sjöng med barnen för att de tyckte att det var roligt att sjunga. Det går att sjunga 

sånger när man är ute i naturen, det går att spela teater ute i naturen, menar Alva. Hon betonar att även 

i matsituationen kan man använda estetiska uttrycksformer. Man kan prata om maten, att det är gott, 

det är vackert och maten har vackra färger. Slutligen uttrycker Alva att det inte finns någon förskola som 

inte arbetar med det estetiska. Hon säger att även om inte personalen jobbar med estetiska medvetet 

så kanske barnen gör det för de är intresserade av detta. Hon kanske inte planerar med estetik men 

jobbar kanske med det estetiska hela tiden. Alva uttrycker sig så här: Det skulle vara katastrof att jobba 

utan det.  
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Analys  

 

I det här avsnittet presenteras analys av resultat utifrån studiens frågeställningar.  

1. Hur tolkar förskolepedagogerna begreppet estetik?  

Utifrån de intervjuade pedagogernas tolkningar betyder begreppet estetik olika uttryckssätt och att lära 

via sinnen och kroppen. Olika uttrycksätt hos människan, lära via kroppen, använda alla sina sinnen.  

Estetik är olika sätt att uttrycka sig    

Med utgångspunkt från intervjuerna verkar förskolepedagogerna vara väl införstådda med begreppet 

estetik. Alla förskollärare är medvetna om estetik, men de tolkar begreppet på olika sätt. Tre av de 

intervjuade förskollärarna menar att begreppet estetik betyder olika sätt att uttrycka sig. De intervjuade 

förskollärarna hävdar att estetik är olika sätt att uttrycka sig på, genom sång, musik, dans, bild, lera, 

deg, lek och rörelse. Detta stöds av (Österlind, 2011) som menar att de estetiska ämnena ger barnen 

möjlighet att utrycka sig och det är betydelsefullt för barnen. Estetik kopplas samman med skapande, 

något man gör med kropp och sinnen. Barnen uttrycker sig med hjälp av estetiska ämnen. Dessa 

uttryckssätt är förknippade med lärande vilket Grahn i sin studie har visat (s.7). Olika barn använder 

olika sätt för att uttrycka sig. Vissa barn har enklare att uttrycka sig genom att måla och vissa kanske är 

duktiga att sjunga. Detta kan kopplas med Fagius (2007) som menar att sången är ett sätt att uttrycka 

sig ( s. 15). Med hjälp av bildarbete uttrycker barnen sina känslor och upplevelser. De intervjuade 

förskolepedagogerna kopplade också samman estetik med sång, bild, dans drama. Förskolläraren 

Marianne även betonar att begreppet estetik handlar om att lära genom att använda sinnena så som 

lukt, smak, hörsel, syn. Små barn lär sig mest genom lukt och smak. Detta påstående kan kopplas till 

Pramling m.fl. (2008) som skrev i sin bok att barns skaffar kunskap, erfarenheter om världen och lär sig 

om omgivningen genom att använda alla sinnen (se s. 14). Marianne och Alva kopplade även samman 

estetik med rörelse och lek. Samtliga förskollärare betonar att estetik handlar om att uppleva via sinnen 

och göra någonting med kroppen. En förskollärare tolkade begreppet estetik utifrån historiskt perspektiv. 

Hon menar att det är en gammal tradition att använda estetik i barnens lärande och utveckling och det 

användes inom förskoleverksamhet redan på Fröbel tid (1782-1852) (se s. 7). Då kopplade man 

samman estetiska ämnen med ett tema. Om man ville arbeta med tema, exempelvis med bondgård, 

sjöng man om djuren, dansade, dramatiserade och ritade. Hon bekräftar att alla intervjuade 

förskolepedagoger anser att barnen lär sig genom att använda estetiska uttrycksformer. Så gör även 

Lindstand & Selander som betonar estetiska läroprocesser för barnens lärande. Att använda estetik gör 
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att det blir en process för lärande för barnen. Begreppet estetik är alltså en kontext för barnens lärande.  

Jennifer och Alva säger att estetik betyder vacker omgivning, vacker miljö, både psykiskt och fysiskt, 

lugnt och skönt. Detta uttrycker även Grahn (2005) i sin avhandling (se s. 15-16). 

Sociokulturellt perspektiv inom estetiska perspektiv 

Utifrån intervjufrågorna och arbetets frågeställningar lyfts olika teoretiska perspektiv inom estetik-ramen 

som kan kopplas till avsnittets teoretiska utgångspunkter (se s. 14-15). Inom estetik ryms olika 

teoretiska perspektiv. Marianne och Alva uttrycker att Vygotskijs utvecklingspsykologiska perspektiv och 

närmaste utvecklingszon är tydligt i de olika estetiska uttrycksformerna, där barn lär av varandra med 

hjälp av mer kunniga kamrater och med hjälp av vuxna. Det finns sociokulturellt perspektiv inom 

begreppet estetik och detta uttrycks av alla förskollärarna. Förskollärare Mattias betonar att det är ett 

relationellt perspektiv och att det förekommer mycket samspel i begreppet estetik. De hävdar även att 

estetik är mer process än produkt.  De menar att när barnen lär sig genom olika estetiska medel då lär 

de sig ett samspel också. D.v.s. när man använder estetik och olika estetiska ämnen, ger de ämnena 

möjlighet att samspela. Förskollärare Jennifer hävdar att barn lär sig att samspela och att våga.  

 

2. Vilket samband ser förskolepedagogerna mellan estetiska uttrycksformer och barnens 

lärande?  

De intervjuade förskollärarna anser att det oerhört viktigt att arbeta med estetiska uttrycksformer och att 

det är omöjligt att lära barnen utan estetiska uttrycksmedel. Alla förskollärarna lägger vikt vid estetiska 

uttrycksmedel som metod för barnens lärande. Nästan alla jobbar med estetiska uttrycksformer, mer 

eller mindre medvetet eller omedvetet. En av förskollärarna verkade vara osäker om estetiska 

uttrycksformer men trots det visade hon att hon och hennes kollega jobbar mycket med sånger och 

bilder. Hon visade också exempel på barnens teckningar, en vacker teckning som alla barn målat 

tillsammans. Alla intervjuade förskollärarnas tolkningar och förklaringar kan presenteras i följande 

punkter.  
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 Allt lärande kan möjliggöras med estetiska uttrycksformer 

Estetiska uttrycksformer möjliggör barnens hela lärande. Vilken uttrycksform man ska använda beror på 

vad man som pedagog vill att barnen ska lära sig. De flesta förskollärarna lägger tonvikten på att utan 

estetik går det inte att lära barnen någonting och det blir tråkigt utan estetik. Förskollärarna Marianne, 

Alva, Yvonne uttrycker att om man vill att barn ska lära sig olika ord, är det passande att sjunga mycket 

med dem. I det här fallet är det viktigt att fokusera på metoden. Vidare påpekade Marianne att små barn 

lär sig att kommunicera med andra och det gör de med kroppen, de pekar, visar och klappar. Hon 

exemplifierar att alla estetiska uttrycksformer så som musik, bild, form, dans, rörelse drama spelar en 

stor roll för barnens lärande. Alla dessa uttrycksformer är betydelsefulla för barnens språk, matematik, 

naturvetenskapliga ämnen, som man börjar med redan i barnens förskoleålder för att lägga grund till 

vidare utveckling (se s.16). Hon är intresserad av dans, hon anser att genom dans kan man lära barnen 

matematiska former och begreppet takt. Barn kan även lära sig språket genom bild- arbete, bild är ett 

språk, hävdar Marianne. De nämner betydelsen av sago -berättelser för barnens språkinlärning. Små 

barn kommer i kontakt med olika ord och begrepp, anser pedagogerna, detta uttrycker också (Pramling 

m.fl. 2008). Genom att använda estetiska uttrycksformer kan barn även lära sig att samarbeta. Detta gör 

de genom att måla, rita och sjunga tillsammans. Genom estetiska uttrycksformer lär sig barnen även att 

våga, menar förskolepedagogen Jennifer.   

 lära sig att använda olika material och skapa 

Vissa förskollärarna anser att miljö och material spelar en viktig roll för barnens lärande. Om det finns 

material tillgängligt, kan barnen själva lära sig att skapa och det lägger grund till barnens lärande. Detta 

kan kopplas till Pramling m.fl. som menar att estetiska uttrycksmedel och dess material används som 

metod (2008) (se s. 18). Ju mer tillgång till material barnen har, desto mer lär de sig. Barnen vågar göra 

och prova på olika sätt. Det mesta sker när de ser varandra och hjälper varandra. Förskollärare Alva 

menar att hon inte är duktig på alla estetiska uttrycksmedel men hon betonar barnens lek mycket, att 

vara ute i naturen och experimentera, trots att hon jobbar mycket med bildarbete. Hon exemplifierar 

med att barnen i hennes verksamhet en gång fick spela teater. De fick själva bestämma klädsel, hur 

scenen skulle se ut och olika roller att spela. Därigenom lärde sig barnen även värdegrunden genom att 

alla fick delta i dramaspelningen bekräftar förskollärare Marianne. 
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 Utan estetisk blir lärande tråkigt och omöjligt   

De flesta förskollärarna uttrycker att utan estetiska medel blir lärande tråkigt och omöjligt. En av 

förskollärarna betonar att det man gör som barn med kroppen, fastnar i minnet. Det är lättare att lära sig 

om man tar i saker. Det blir väldigt konkret, utan estetik blir lärandet svårt, särskilt när det är små barn. 

Det innebär att barnens lärande underlättas genom att göra, utföra och uppleva. Barn får förståelse för 

det som man gör och får uppleva med hjälp av alla sinnen. Vid frågan om estetiskt förhållande menar de 

att barn lär sig att använda olika sinnen när de tar in kunskap. Med detta menar de att estetiska 

uttrycksformer skapar ett lustfyllt lärande. Alla förskollärare lägger stor vikt vid estetiska uttrycksmedel i 

barnens lärande, de anser att det finns inget lärande i förskoleverksamheten utan estetiska 

uttrycksmedel. Förskollärare Marianne hävdar att det räcker inte bara med att uppleva och visa, utan 

barn måste prova och känna och göra. Det estetiska uttryckssättet skapar de möjligheterna. 

Förskollärare Alva betonar att barnen verkligen lär sig att gå vidare och särskilt när de arbetar i ett 

sammanhang med flera barn, de lär av varandra och genom det blir situationen spännande för barnen. 

De lär sig även att våga prova på nytt, betonar pedagogerna på olika sätt.  

3. Vilket samband ser förskolepedagogerna mellan estetiska uttrycksformer och barnens 

utveckling? 

Alla förskollärarna betonar att med estetiska uttrycksmedel utvecklas barnen allsidigt. De lyfter fram 

barnens olika utvecklingsområden, som är viktiga att jobba med i förskolan. Olika förskollärares olika 

förklaringar kan urskiljas på följande sätt. Det som de betonar tydligt är att olika estetiska uttrycksformer 

passar för barnens olika typer av utveckling.  

 Psykisk, fysisk och motorisk utveckling 

Barnens psykiska, fysiska, sociala och motoriska utveckling sker genom användning av estetiska 

uttrycksformer. All sådan utveckling hänger samman med alla aktiviteter så som utevistelse, skapande, 

aktiviteter, lek och rörelse ute och inne på förskolan, hävdar de intervjuade pedagogerna. Dessa 

aktiviteter räknas och ingår i estetiska uttrycksformer. Alla förskollärarnas uppfattningar om estetiska 

uttrycksformer är att barn utvecklas allsidigt och det går inte att skilja estetiska uttrycksformer och 

barnens utveckling. Även språkutveckling sker när pedagoger sjunger med barnen i samlingen eller vid 

utevistelse. Pramling m. fl. (2008) menar på samma sätt att genom estetiska uttrycksformer möjliggörs 

barnens psykiska och fysiska utveckling. Detta hävdar också Lindstand & Selander (2009) och Lindgren 

(2006). Författarna uttrycker att med hjälp av gestaltning och improvisation kan barnens lärande och 

utveckling tillgodoses (se s. 18). Genom att dramatisera utvecklas barnens känslomässiga mognad, de 
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lär sig att våga, barnens identitet och självkänsla utvecklas uttrycker förskollärarna. Även med andra 

estetiska uttryckssätt, exempelvis genom att måla eller bygga någonting, som visas för andra barn, 

stärks och bekräftas deras kunnighet. 

 Barnen utvecklar sitt självförtroende och stärker sin identitet och utvecklas socialt 

Marianne säger att om man vill arbeta för barnens sociala utveckling dramatiserar man, drama passar 

utmärkt för konfliktlösning. Pedagogerna kan själva dramatisera om det händer någonting allvarligt eller 

om barnen blir osams, då ser barnens tydligt hur man känner och upplever känslor. Barnen utvecklar 

självkänsla och demokratiska grunder genom att dramatisera. Barnens sociala och känslomässiga 

utveckling sker genom dramaspelning. Genom att måla, rita, sjunga och bygga tillsammans, stärks 

barnens identitet och självförtroende. Detta sker mest via kommunikation då lärandet överförs från en 

individ till en annan (Löfdahl, 2004, se s. 10). Men även att sjunga, röra på sig, gör barnen öppna och 

de utvecklas mentalt, betonar förskollärarna Jennifer och Mattias.   

 

4. På vilka sätt och i vilka sammanhang använder förskollärarna estetiska uttrycksmedel i 

barnens lärande och utveckling?  

Två av de intervjuade förskollärarna var lite osäkra på användningen av estetiska uttrycksformer i sitt 

arbete. De menar att de inte använder estetiska uttrycksmedel medvetet men de sjunger mycket med 

barnen i olika situationer, exempelvis ute i naturen, vid på-av klädningen och så vidare. Samtliga 

förskollärare uttrycker att de använder olika estetiska uttrycksformer i olika situation.  

Målinriktat lärande och utveckling med estetiska uttrycksformer    

Estetiska uttrycksmedel används som en metod som är kopplad till målet anser förskollärare Marianne 

och Mattias. Samtliga förskollärare nämnde läroplanens mål och betonade att alla läroplanens mål kan 

nås med estetiska uttrycksformer. De betonar starkt att man måste veta vilket mål man har eller vad vill 

man för att barnen ska kunna utvecklas. Genom att skapa förutsättningar för lek, rörelse, fantasi och 

kreativitet kan man nå alla läroplanens mål. Genom fantasi kan barnen tolka känslor och verkligheten 

och därmed kan barnen både producera och reproducera (Vygotskij, 1995). Lek, lärande, 

kommunikation, fantasi, kreativitet, allt hänger ihop och då blir det enklare att nå alla läroplanens mål. 

Pedagoger måste planera vilket av de estetiska uttryckssätten man ska använda. Det behövs en 

medvetenhet om målen för barnens lärande och utveckling som man ska nå. Om man har som mål att 

barnen ska kunna samarbeta kan vägen innehålla olika estetiska uttryckssätt, hävdar förskollärare 
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Mattias. De lägger även vikt vid materialen, att barnen ska utveckla språk och prova på olika material. 

De uttrycker vidare att läroplanen också lägger vikt vid estetiska uttrycksformer och skapande 

aktiviteter.  

Vardaglig situation och konflikter hos barnen 

Enligt de intervjuade förskollärarna har estetiska uttrycksmedel en stor betydelse för barnens lärande 

och utveckling och det går att använda alla uttrycksmedel i alla situationer och sammanhang. 

Pedagogerna måste bli medvetna om estetisk uttrycksätt och om barnens lärande och utveckling. 

Förskollärare Mariannes uppfattning om användningen av estetiska uttrycksformer är att det kan 

användas även vid konflikt -situationer hos barnen. Då kan man visa barnen olika känslor, hur man 

känner sig om man exempelvis är ledsen. Pedagogerna kan visa det genom dramaspel. Genom att se 

blir det tydligt för barnen att förstå olika känslor. På det sättet kan man lösa konflikter som uppstår hos 

barnen. Förskollärare Jennifer gav exempel på om barnen är trötta, kan man sjunga och ge mer liv hos 

dem. Vid på- och avklädnings situationer kan man sjunga med barnen, särskilt när det är små barn, de 

lär sig olika ord och begrepp. Det inte bara pedagoger som arbetar med det, utan barnen själva 

använder också estetiska uttrycksformer, betonar de. Barnen sjunger, målar, dramatiserar i leken, och 

man stimulerar också som pedagoger. Det viktigaste är att man förstår vikten av det estetiska. Tre av 

förskollärarna påstår att det går att sjunga och dansa vid utevistelse situationer.   

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion  
 

Alla intervjuade förskollärare menar att estetik är olika uttryckssätt och att lära via kroppen och sina 

sinnen. Detta kan kopplas till Grahn (2005) Pramling m.fl. (2008) och Torgersen (2007), Författarna 

beskriver i sina studier att estetik handlar om lära via kroppen och sina sinnen (Grahn, 2005, Pramling, 
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m.fl. 2008, Thorgersen, 2007). De estetiska ämnena är förknippade med sång, dans, bild, rörelse, musik 

och det förknippas även med lärdom precis som Grahn beskrev i sin avhandling (2005). Detta resultat 

kan kopplas till tidigare forskning, där kan vi se att alla de där estetiska ämnena har olika funktion i 

barnens olika utvecklingsområden. T.ex. barnens sociala, psykiska och fysiska utveckling kan 

möjliggöras med drama, sång, lek, dans bild, rörelse (Pramling m.fl. 2008). Dessa uttrycksformer även 

innefattar även barnens språk- och matematikutveckling. Alla estetiska ämnen skapar förutsättningar för 

barnens lärande och därmed blir lärandet lustfyllt, musik är t.ex. ett redskap för språkstimulans (Ehrlin, 

2012 s. 90). Lärandet sker genom användning av estetiska uttrycksmedel, som estetik. Alla estetiska 

uttrycksmedel har stor betydelse för barnens lärande och utveckling.  

Barnen på förskolan utvecklas individuellt genom att delta i gemensamma aktiviteter för kommunikation 

som den aktuella praktiken erbjuder (Ehrlin, 2012). Samtliga förskollärare anknyter det estetiska 

lärandet till miljö och material. Barnen måste ges möjlighet att prova olika material och att skapa själva. 

De uttrycker även att om man bestämmer någonting som barnen ska lära sig, måste man ge barnen 

möjlighet att prova det. D v s barn kan lära sig om de får gestalta och improvisera. Detta resultat 

relateras till tidigare forskning då uttrycks det att barnens utveckling i olika områden kan tillgodoses 

genom gestaltning. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2010) betonar också att genom att använda olika 

uttrycksformer kan förskolan främja barnens lärande och utveckling. Vidare uttrycks i läroplanen att  

förskoleverksamhet ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet.  

Resultatet i denna studie kan relateras till Vygotskijs sociokulturellt perspektiv där barnen lär sig och 

socialiseras in i vuxenlivet genom vuxnas vägledning (Bråten, 1999) (se s.14-15). Förskollärarna i 

denna studie betonar att pedagogernas förhållningssätt och medvetenhet om estetiska uttrycksformer 

och dess användning gör det enklare för barnens lärande. Pedagogernas förhållningssätt ska vara 

erbjudande och positivt framhållande. Vi får en tydlig bild i läroplanen där det uttrycks att barnens 

nyfikenhet och intressen ska uppmuntras samt barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna (Lpfö 

98, 2010). Resultat i denna studie visar att samtliga förskollärare betonade vikten av att erbjuda olika 

estetiska uttrycksformer och material. Detta kan relateras till Ehrlin (2012) som menar att barnens 

lärande och utveckling beror på pedagogernas handlingar och idéer och tankar. Samtliga förskollärare 

uttrycker att om man exempelvis inte kan sjunga eller dansa kan det bli svårt att skapa förutsättningar 

för barnen. Vi kan se i denna studie att samtliga förskollärare menar att barnen stärker sin självkänsla 

och identitet genom att reflektera och dela känslor med andra. Det stöds av Grahn (2005) som menar 

att det är ett krav att lärare ska ha en lång konstnärlig utbildning för att undervisa estetiska lärprocesser. 

En god förutsättning för barnens lärande är att efter genomförandet samtala och reflektera med barnen, 
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något som lades stor vikt vid. Genom att reflektera och dela sina tankar stärks barnens självidentitet 

(Grahn, 2004).  

Resultatet i denna studie visar att estetiska uttrycksformer passar bäst i temariktat och målriktat lärande 

vilket kan relateras till tidigare forskning där Pramling m.fl. betonade temariktat lärande för barnen. För 

att få en djupare förståelse kan vi relatera dessa förklaringar till tidigare forskning då genom estetiska 

uttrycksformer kan man nå alla läroplanens mål på ett lustfyllt sätt. Förskollärarna i denna studie hävdar 

att man kan nå alla läroplanens mål med att använda alla estetiska uttrycksformer så som dans, musik, 

rörelse lek, bild och drama. De också betonar att utan estetik blir lärandet omöjligt och tråkigt. Lindgren, 

(2006) betonar att med hjälp av estetiska uttrycksformer kan man erbjuda barnen en bra läromiljö på 

förskolan vilket ger barnen möjlighet att lära sig på annorlunda sätt, d.v.s. genom sinnen och kroppen 

underlättas lärandet uttrycker Alerby & Eliédóttir (se s.17).  

 

  



41 
 

konklusion 

Man sjunger,spelar, läser, pysslar, ritar,målar, modellerar, dansar och leker. Men man diskuterar inte 

vad, hur och varför man gör detta och att det finns olika tankar bakom genomförande (Pramling, m.fl. 

2008, s.23). 

 

Utifrån intervjuerna visar studien att estetik är ett vitt begrepp och det har olika infallsvinklar. Det är 

omöjligt att nå alla läroplanens mål utan estetiska uttrycksmedel. Barnens allsidiga utveckling sker ju på 

den pedagogiska verksamheten via estetik och dess uttrycksmedel. Estetik är vackert och skönt och 

genom dessa läroprocesser blir lärandet intressant och lockande. På förskolan betonar man estetiska 

läroprocesser. Utan estetik är barnens lärande och utveckling tråkig om inte helt omöjlig. Eftersom 

barnens utveckling och lärande grundläggs i redan förskoleåldern är det därför oerhört viktigt att alla 

pedagoger är medvetna om begreppet estetik anser jag. Dessutom ska pedagoger ha kunskap om 

estetiska uttrycksmedel och dess användning. Det underlättar arbetet med att främja barnens lärande 

och utveckling om de är medvetna om begreppet estetisk och estetiska uttrycksmedel. Då utvecklas 

pedagogernas kompetens. En kompetent lärare besitter flexibilitet, kan anpassa sig i arbetslaget och till 

miljö och barnens behov och förutsättningar. Dessutom ska läraren kunna tillverka estetiska 

uttrycksmedel i arbetet och hantera olika svåra situationer som uppstår i barngruppen. 

Att samarbeta i arbetslaget är mycket viktigt eftersom både barn och vuxna lär av varandra, det blir det 

då enklare för alla pedagoger att arbeta medvetet med estetik. 

Slutligen kan jag säga att för att skapa en estetisk pedagogik behöver vi som pedagoger känna till 

begreppet estetik. Om man inte vet vad estetik är och vilka ämnen som kan rymmas i estetiska 

områden blir det svårt att hantera användningen av estetik i praktiken. Vidare påvisar jag att det i princip 

beror på pedagogen, hur denne använder sig av sin kunskap och i vilka situationer, därför är det viktigt 

med en kompetent pedagog. Med kompetent pedagog menar jag att ha tillräcklig kunskap om estetik, 

om man undervisar med estetiska medel. Dessutom bör man ha kunskap om barn och konflikthantering. 

En kompetent pedagog har också redskap att anpassa sig i olika situationer som spontant kan dyka upp 

i barngruppen. Dessutom ska pedagogen ha kunskap om att reflektera över och utvärdera sina egna 

planerade undervisningar (Gotvassli, 2002). Utifrån den genomförda intervjun tycker jag att begreppet 

estetik handlar om att lära genom att göra, känna och uppleva. Barnens lärande underlättas genom att 

göra och det håller längre i minnet. Utifrån pedagogernas berättelse om estetisk tycker jag att det är 

viktigt att använda estetiska uttrycksmedel vid barnens lärande och att koppla estetik till barnens 

vardagliga erfarenheter. Vid konflikter eller kränkande situationer kan man lösa problem lättare om man 
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arbetar med begreppet estetik i bakhuvudet. Estetiska medel gör att det skapas en rolig lärosituation 

och detta lockar barnen till lärande. Förskolans gemensamma aktiviteter och rutiner fungerar som ett 

stöd för språkinlärning (Ehrlin, 2012). Dessutom kan estetiska lärprocesser förknippas med olika 

utvecklingsområden för förskolebarn, t.ex. matematik, naturvetenskap, kemi, biologi, psykologi m.m. 
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Förslag till att fortsatta studier 

 

Utifrån denna studie har det varit intressant att redogöra hur pedagogerna uppfattar och tolkar 

begreppet estetik, samt användningen av olika estetiska uttrycksformer och på vilket sätt. Dock har inte 

alla förskollärarna arbetat med estetiska uttrycksformer medvetet. Genom att fortsätta studien har jag 

tänkt inrikta mig på hur pedagogerna kan bidra med estetiska uttrycksformer på ett mer medvetet sätt i 

undervisningen. Förskollärarna har mer eller mindre tydliga föreställningar om det. De inte vet hur 

barnen lär sig även de utrycker betydelsen för barnens lärande och utveckling. I en vidare studie har jag 

tänkt undersöka genomförandet av barnens lärande och utveckling med estetiska uttrycksmedel. 
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Bilaga 1 

 Tema: begrepp estetisk 

 

1. Vad är estetiskt för dig? Kan du ge några exempel på detta? 

2. Vilken betydelse ser du om begrepp estetisk när det gäller förskolebarnens lärande och 

utveckling? 

3. Vilka synvinklar har estetisk som begrepp? 

Svar: 

4. Vilka perspektiv ser du i estetiska uttrycksmedel? 

• Tema: estetiska uttrycksformer i förskolebarns lärande och utveckling 

1. Vilken betydelse har begreppet estetisk i ditt arbete?(rättad) Arbetar du själv om begreppet 

estetisk i bakhuvudet? 

2. På vilket sätt kan du använda estetisk i barnens lärande och utveckling?  

3. Vilka typer av utveckling tänker du att arbeta med i en estetisk verksamhet eller estetisk 

lärande för förskolebarn?(Rättad)  

4. Vilka skillnaden ser du mellan med estetiskuttryckmedel och utan estetiskuttrycksmedel vid 

barnens lärande och utveckling?   

 

• Tema: estetisks synvinklar 

1. Vilka områden kan bidras till estetiskuttrycksformer i lärande tror du? 

2. I vilka sammanhang kan du tänka dig att använda estetiska uttrycksmedel när det gäller 

barnens lärande och utveckling?  

 

• Tema: olika perspektiv 

1. Genom estetiska ämnen vilka område kan du tänka dig att arbeta med? 
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