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Abstrakt 

Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur och i vilket syfte förskollärare arbetar 

med estetiska lärprocesser i förhållande till läroplanens intentioner och hur de ser på det 

föränderliga lärandeuppdraget gentemot estetik i den nya reviderade läroplanen. Studien utgår 

från det sociokulturella perspektivet och grundar sig i den kvalitativa ansatsen där kvalitativa 

intervjuer med förskollärare användes som metod. Analysen visade att förskollärare är 

medvetna om läroplanens intentioner i förhållande till estetiska lärprocesser samt hur och i 

vilket syfte de kan användas. I resultatet framkom en osäkerhet hos förskollärare i hur 

undervisningsbegreppet kommer att påverka deras arbete med estetiska lärprocesser. Det 

framkom även att majoriteten förskollärare menade att de estetiska lärprocesserna kan användas 

som en helhet i verksamheten och integreras med alla mål i förskolans läroplan. Utifrån 

resultatet dras slutsatsen att de estetiska uttryckssätten är viktiga för barns utveckling och 

lärande och att undervisningsbegreppet inte borde påverka förskollärarnas arbete med de 

estetiska lärprocesserna.  

 

 

Nyckelord: Estetiska lärprocesser, Förskollärare, Läroplan för förskolan, Sociokulturella 

perspektivet, Undervisningsbegreppet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Till att börja med vill vi tacka varandra för att vi under arbetsgång stöttat varandra i både 

motgångar och medgångar som examensarbetet medfört. I skrivande har vi kompletterat 

varandra vilket har varit en styrka och del av det som gjort att arbetet förts framåt. Vår styrka 

har även varit det goda samarbete genom att vi stöttat och gett varandra kraft i stunder när 

arbetet känns tungt.   

 

Ett tack riktar vi även till vår handledare Märtha Andersson och Maria Johansson som funnits 

med och stöttat oss under arbetets gång samt till de förskollärare som deltagit i studien!  

 

Sist men inte minst vill vi ge ett stort varmt tack till våra underbara familjer som har haft 

tålamod, stöttat och funnits med oss under hela vår studietid! Ni har varit en stor del till att vi 

lyckats hela vägen! 

 

 

 

Ann-Sofie Aho & Anna Västerö 

Juni 2019 
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 Inledning  

Estetik har funnits inom förskolans verksamhet sedan 1800-talet och utvecklats med tiden. 

Estetik och de estetiska uttrycksätten har därför en naturlig plats som innehåll i förskolans 

verksamhet (Dahlbeck & Persson, 2010) vilket belystes i förskolans första läroplan som kom 

år 1998 (Utbildningsdepartementet, 1998). Flera revideringar av läroplanen har genomförts 

sedan dess och i juli år 2019 träder en ny reviderad läroplan i kraft där skrivelsen om förskolans 

innehåll i relation till estetiska lärprocesser har förändrats (Skolverket, 2018). Den nya 

reviderade läroplanen framhåller att barn ska ges tid, rum och ro för eget skapande därför ska 

estetiska lärprocesser ses som både ett innehåll och metod för att främja barns utveckling och 

lärande.  

   Braxell (2010) framhåller att förskolebarn befinner sig i den period av livet där människan 

har som störst utvecklingspotential och behöver ges goda förutsättningar för att lärande kan ske.  

Författaren menar därför att barns estetiska lärprocesser behöver påbörjas så tidigt som möjligt 

då det är en viktig del för barns utveckling och lärande.  

   Under vår studietid på förskollärarprogrammet och den verksamhetsförlagda utbildningen har 

det framkommit att estetik och estetiska uttrycksformer inte har tillämpats i så stor omfattning 

som det hade kunnat göra. När de estetiska uttrycksformerna varit tillämpade har syftet inte 

alltid varit uppenbart. Detta har väckt frågorna: Är förskollärare medvetna om läroplanens 

intentioner och det som lyfts om de estetiska lärprocesserna och vad det kan innebära för barns 

utveckling och lärande? Då förskolan står i skifte mellan två läroplaner och där undervisning 

lyfts fram som ett nytt begrepp i den nya reviderade läroplanen kändes det även aktuellt att se 

närmare på hur förskollärare uttrycker att begreppet kan påverka deras arbete med estetiska 

lärprocesser.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för hur och i vilket syfte förskollärare arbetar 

med estetiska lärprocesser i förhållande till läroplanens intentioner och hur de ser på det 

föränderliga lärandeuppdraget gentemot estetik i den nya reviderade läroplanen.  

- Hur beskriver förskollärare estetiska lärprocesser?  

- Hur och i vilket syfte använder sig förskollärare av estetiska lärprocesser i 

verksamheten?   

- Hur uttrycker förskollärare att undervisningsbegreppet kommer att påverka deras arbete 

med estetiska lärprocesser? 
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 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en kort historisk återblick av estetik i förskolan och hur förskolans 

läroplan och intentioner om ämnet har förändrats fram tills idag. Därefter lyfts de estetiska 

uttryckssätten följt av en förklaring av varje estetisk uttrycksform som innefattas i läroplanen 

med koppling till barns utveckling och lärande. 

 

2.1 Estetik och estetiska lärprocesser - förr och nu  

Estetik är ett begrepp som funnits inom barnomsorgen sedan 1840-talet i de Fröbel-inspirerade 

barnträdgårdarna i Tyskland och handlar om människans sätt att skaffa kunskaper med sina 

sinnen och uttrycka dessa i en skapande process (Johansson, 2015). I början av 1900-talet kom 

de första Fröbel-inspirerade barnträdgårdarna till Sverige som innehöll praktiska sysslor såsom 

flätning, utklippning, modellering, sånglek-rörelselek, byggning och figurläggning (Vallberg 

Roth, 2011). Fröbel är den som har haft störst inflytande i den svenska förskolan och den 

pedagogik som används där (Lundgren, 2014). Fröbels förskolepedagogik kännetecknas av att 

barn utvecklas och förändras genom lek och arbete där skapande och sinneserfarenheter ansågs 

vara betydelsefulla för barns utveckling och lärande (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2014). Författarna lyfter även Fröbels tankar om den vuxne som styrande av 

kunskapsinnehåll som anpassas efter barnens nivå för att systematiskt arbeta för att barnen 

utvecklar färdigheter och kunnande. En vidareutveckling av Fröbels pedagogik gjordes år 1947 

genom att barnträdgårdarna numera skulle innehålla sång och musik, småbarnsgymnastik, 

rytmik, sånglek, hem - djur - och trädgårdsskötsel, sagor, skådespeleri, rim och ramsor samt 

fingerlekar som anpassades efter barnens ålder (Vallberg Roth, 2011). Mellan 1970-talet och 

1980-talet organiserades barnomsorgen efter 15 vardagsrelaterade aktivitetsområden där 

barnen delvis fick leka rollekar, spela teater, framställa bilder, uppleva ljud, musik och rytm, 

leka rörelselekar samt använda olika sorters material såsom sand och lera (ibid.).    

   År 1998 kom förskolans första läroplan där det lyftes hur förskolan skulle arbeta med estetik 

och estetiska uttrycksformer (Utbildningsdepartementet, 1998). Där framhölls det att barn 

skulle få skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse. Uttrycksformerna skulle utgöra både innehåll och 

metod i förskolan för att gynna barns utveckling och lärande och har följt med i de två 

efterföljande revideringarna av förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998; 

Skolverket, 2011; Skolverket, 2016).  

   I den nya reviderade läroplan för förskolan, Lpfö.18 (Skolverket, 2018) som träder i kraft i 

juli år 2019 betonas det att barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling med hjälp av sinnliga och estetiska aspekter. Därför ska förskolan ge 

barnen tid, rum och ro till sitt skapande samt möjliggöra att barnen får uppleva, gestalta och 

kommunicera genom olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans 

vilket är Skolverkets definition av vad estetiska lärprocesser handlar om (ibid.). 
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2.2 Estetiska uttryckssätt med koppling till barns utveckling och lärande  

Inom dagens förskolepedagogik är de estetiska uttrycksätten viktiga inslag i förskolans 

verksamhet genom att de berikar barnen på många olika sätt som hjälper dem att tolka och 

förstå världen (Asplund Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson, 2008; Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér, 2015). Wiklund (2009) betonar att estetiska uttryck är nödvändigt under 

barns uppväxt då det kan hjälpa dem att forma och skapa sin identitet. Dahlbeck och Persson 

(2010) menar att intryck görs med våra kroppar genom det vi känner, ser, doftar, lyssnar och 

sätt att röra oss vilket kan ta sig i uttryck genom de estetiska uttrycksformerna. Våra intryck 

och uttryck är därför sammanflätade med varandra och det är de som gör att människan kan 

tolka och förstå världen och ge oss nya kunskaper (ibid.). Det estetiska blir därmed ett verktyg 

för barns lärande och kognitiva utveckling (Andersson, 2014) och kan bidra till att barnen 

upplever glädje, får ökad självkänsla och kan få lättare att sätta ord på känslor (Asplund 

Carlsson et al., 2008). Dahlbeck och Persson (2010) menar att det estetiska kan möjliggöra så 

att barnen kan bearbeta sina tidigare upplevelser och Asplund Carlsson et al. (2010) betonar att 

uttrycksformerna kan ge barnen mod till att våga prova något nytt. Uttrycksformerna kan även 

ses som lustfyllda avbrott i vardagen där barnen kan hämta kraft och inspiration samt hjälpa 

dem att slappna av och gå ner i varv (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Asplund Carlsson et 

al., 2008). 

   Skapandeprocesser i förskolan ger barnen möjlighet att uttrycka sig med olika språk och kan 

därför ses som arenor för möten och förhandlingar menar Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 

(2015). Braxell (2010) framhåller att alla människor har ett språk som är deras första vilket gör 

varje barn unikt genom att de har sitt eget sätt att uttrycka sig på. Braxell menar vidare att 

uttrycksätten kan ske med hjälp av rörelse, bild och musik och Wiklund (2009) belyser drama 

och dans som uttrycksmedel. Att använda det estetiska för att uttrycka sig skapar därmed 

mening och sammanhang genom att man förstår sig själv och andra förstår en (Aulin-Gråhamn 

& Thavenius, 2003).  

   Genom de estetiska uttrycken kan barn utforska med hjälp av sin fantasi, känsla, förnuft och 

logik för att göra världens greppbar (Dahlbeck & Svensson, 2010). Granberg (2001) lyfter att 

små barn ofta och på ett naturligt sätt väljer att kombinera olika uttryckssätt och Vesterlund 

(2015) menar att en kombination skapar goda förutsättningar till barns utveckling och lärande. 

Förskolan ska därför uppmuntra och stimulera barnen i det sätt som de väljer att uttrycka sig på 

menar Braxell (2010).  I Skolverket (2016; 2018) betonas det att förskolan ska ge utrymme för 

olika kunskapsformer och göra så att det bildar en helhet. Olika mål ur läroplanen kan därför 

integreras med varandra och förverkligas genom estetiska uttrycksformer (Wiklund, 2009). 

 

2.2.1 Bild 

I förskolan sker bildskapandet till största del kollegialt vilket skapar samhörighet mellan barnen 

samtidigt som de lär av varandra (Änggård, 2006). Bildskapande är ett betydelsefullt 

uttrycksmedel att använda sig av för att kommunicera med andra (Braxell, 2010). Detta genom 

att bilder skapar möjligheter till dialog både verbalt och med bilden som språk eftersom barn 

med hjälp av bilderna kan förmedla erfarenheter, visa hur de tänker och vad de kan (ibid.). 

Granberg (2001) betonar även att barn genom bilder kan visa sina önskningar, intressen och sin 

personlighet. I skapandet av bilder kan barn bearbeta sådant som de upplever svårt eller jobbigt 
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och därför kan skapandet vara en användbar metod för att bearbeta sina tidigare upplevelser 

(Braxell, 2010). Braxell belyser även att bildskapande möjliggör att barn kan utveckla sin 

fantasi, pröva hypoteser, upptäcka och lösa problem och Granberg (2001) framhåller att 

bildarbete stärker barns begreppsbildning, jaguppfattning, grov- och finmotorik samt 

koordination av ögon- och handrörelse. I barnens egna bilder kan de lekskriva med klotter och 

bokstavsliknande tecken vilket för dem kan symbolisera ord och kan betraktas som en tidig 

form av skrivande lyfter Herrlin, Ackesjö och Frank (2012). Författarna menar därmed att barn 

långt innan skolstart har tagit sina första steg mot det egna skrivandet.   

 

2.2.2 Musik och sång 

Musik medför en gemensam glädje eftersom alla människor kan delta oavsett ålder (Vesterlund, 

2015). Vesterlund menar att människan genom musik kan kommunicera utan ord då 

kroppsspråket kan förmedla, signalera och uttrycka både känslor och budskap. Musiken i sig är 

därmed en upplevelse och kan sammanföra människor utan det verbala språket vilket gör 

musiken till ett universellt sätt att språka (ibid.). Wiklund (2009) lyfter att musik kan skapa ett 

lugn och öka barns koncentration och Eriksson (2013) betonar att musik och sång gynnar leken, 

den sociala kompetensen och den emotionella förmågan. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 

menar att barns språk utvecklas med hjälp av musik då barn många gånger kan sjunga långa 

sånger långt innan de kan tala i hela meningar. 

 

2.2.3 Rytmik  

Rytmik inom förskolan handlar ofta om att leka med olika rytmer i ord, sånger, ramsor men det 

handlar även om musik och rörelse menar Engelholm (1998). Vesterlund (2009) lyfter att rytm 

finns hos alla och handlar om att röra sig och frambringa ljud med sin egen röst eller kropp 

vilket kan hjälpa barnen att leka in språket på ett lustfyllt sätt. Engelholm (1998) framhåller att 

barn med hjälp av rytmik övar på puls, frasslut, förändring av tempo och pauser vilket gynnar 

både barns språkliga utveckling och taktkänsla. Engelholm beskriver även att rytmik kan bidra 

till att barn utvecklar och skärper sina sinnen, sin koordination, sociala kompetens och 

medmänsklighet samt gör dem medvetna om kroppens naturliga rytm såsom hjärtslag, andning 

och puls.  

 

2.2.4 Form 

Form är ett tredimensionellt skapande material där lera, sand, modellera, trolldeg, Play-Doh, 

gips och vatten innefattas (Granberg, 2001). Med hjälp av materialet kan barnen undersöka, 

utforska, uppleva och upptäcka materialets olika egenskaper som gör att barnen får en 

uppfattning och blir medvetna om att material kan ändra form och konsistens beroende på vad 

man gör med det. I användandet utvecklas barns grov- och finmotorik genom att barn till en 

början formar och skapar enklare konstruktioner till att så småningom göra dem mer avancerade 

(ibid.). 
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2.2.5 Drama 

Drama förknippas ofta med teater då det finns ett släktskap mellan de olika uttrycksformerna 

framhåller Öhrn-Baruch (1986). Författaren lyfter att både drama och teater handlar om 

åskådliggörande genom handling men skiljer sig åt då drama kan skapas av alla och fungerar 

bäst utan åskådare och teater utövas av ett fåtal och sker inför publik. 

   Drama inom förskolan handlar ofta om lek och fyller på så sätt en viktig funktion i 

verksamheten (Hägglund & Fredin, 2011; Öhrn-Baruch, 1986). Barns lek handlar till en början 

om att upptäcka den fysiska världen för att sedan successivt övergå till rollek därför kan leken 

ses som den första kontakten med drama (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). 

Detta belyser även Örhn-Baruch (1986) då barn genom drama kan låna och leva sig in i roller 

samtidigt som de kan bilda sig en uppfattning om vår omvärld. Med drama och dramalek kan 

barn få kunskaper om sig själv och bli medvetena om sina egna begränsningar vilket är viktigt 

för den personliga utvecklingen (Öhrn-Baruch, 1986; Wessienredier, 2008). Drama stimulerar 

och främjar även barns språkutveckling, samspel, koncentration, kreativitet och fantasi 

(Weissenreider, 2008). 

 

2.2.6 Rörelse och dans  

Rörelse och dans stödjer och uppmuntrar barn och deras kreativitet och är en god förutsättning 

för utveckling och lärande (Uddén, 2004, refererad i Eriksson, 2013).  I förskolan ska barn få 

möjlighet att öva på grundrörelser såsom krypa, hoppa, åla, gå och springa då det gynnar barns 

fortsatta utveckling (Vesterlund, 2015). Författaren menar vidare att barn genom rörelse får 

möjlighet att träna på rumsuppfattning då man i rum kan röra sig på olika nivåer, högt, lågt och 

mitt emellan.  Vesterlund lyfter även dans och belyser att den kan göra så att barn utvecklar sin 

sociala kompetens, balans, koncentration och koordination. Wiklund (2009) menar att dans kan 

hjälpa barn att upptäcka och bli medvetna om kroppens olika delar vilket kan bidra till att de 

upplever nya saker om sig själv.  

 

2.3 Undervisning 

Nedan följer en beskrivning av vad undervisning är och handlar om och hur 

undervisningsbegreppet kan tolkas i förskolans verksamhet. Denna del lyfts fram då 

undervisningsbegreppet i den nya reviderade läroplanen kan påverka förskollärares arbete med 

estetiska lärprocesser.   

 

2.3.1 Undervisning i förskolan 

Undervisning är många gånger starkt förknippad med en föråldrad föreställning av skolan och 

den monologa katederundervisning där läraren talar och barnen lyssnar (Doverborg, Pramling 

& Pramling Samuelsson, 2013). Ser man det utifrån detta perspektiv menar Hildén (2018) att 

det kan bli svårt att förstå hur undervisning ska kunna bedrivas i förskolan då undervisningen 

där inte ska ske monologt. Undervisning i förskolan ska ske i interaktion och dialog mellan den 

som undervisar och de som undervisas (Doverborg et al., 2013).  
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Persson (2015) beskriver undervisning som en process mellan barn och förskolepersonal där 

den vuxne, utifrån sitt eget perspektiv, utgår från barnets förståelse av en aktivitet och vad 

barnet vill göra i en given situation. Doverborg et al. (2013) menar även att undervisning 

handlar om en strävan efter utveckling hos någon annan och att undervisningen ska anpassas så 

att lärande kan ske. Vidare lyfter Hildén (2018) att undervisning handlar om att fånga eller 

skapa ett intresse hos barnen för att kunna möta dem i deras utveckling och lärande där 

innehållet är riktat mot läroplanens intentioner.  

   I Skollagen (2010:800), SkolL, 1:3 betonas undervisning inom förskola som målstyrda 

processer som sker under ledning av förskollärare och syftar till utveckling och lärande genom 

inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. I revideringen av läroplan för förskolan, 

Lpfö.18 (Skolverket, 2018) lyfts det att; 

 

“Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt 

och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen” (Skolverket, 2018 s.7).  

 

Denna skrivelse är Skolverkets definition av begreppet undervisning i förskolan utifrån det som 

lyfts i Skollagen (Nilsson, Lecusay & Alnervik, 2018). I och med detta har innebörden av 

begreppet undervisning fått en mer specifik definition över vad arbetet på förskolan ska riktas 

mot och handla om vilket lyfts i en studie som Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson 

(2017) gjort. I studien framkom det av personalen att undervisningsbegreppet förknippades med 

högre krav och ambitionsnivå då begreppet tolkas som att allt som sker ska vara planerat och 

riktat mot ett eller flera mål i läroplanen. Det innebär att förskolans personal upplever att deras 

spontanitet blir begränsat då dem känner att det krävs mer planering nu än innan (ibid.). I 

förskolan ska undervisning utgå från ett innehåll som är planerat eller spontant eftersom barns 

utveckling och lärande sker hela tiden (Skolverket, 2018). Sheridan och Williams (2018) menar 

även att undervisningen ska ske på ett lustfyllt sätt och i en ständig process vilket gör att allt 

som sker på förskolan kan göras till föremål för undervisning. Detta gör förskolans 

undervisning unik då den skiljer sig från övriga skolformer som har både uppnåendemål och 

specifika tillfällen när undervisning sker (ibid.). 

 

 Teoretisk utgångspunkt 

Under denna rubrik redogörs för studiens teoretiska utgångspunkt och de centrala begrepp som 

är av betydelse i denna studie.   

 

3.1 Sociokulturella perspektivet 

I det sociokulturella perspektivet betonas att människan blir till, formar och formas av samhället 

(Bennet, 2015, refererad i Nilsson, Lecusay & Alnervik, 2018). Inom perspektivet är samspel, 

språk och kommunikation grundläggande element för människans utveckling och lärande 

(Dysthe, 2003). Vygotskij (1978, 1981, 1986, refererad i Jakobsson, 2012) är den mest 

framträdande förespråkaren inom det sociokulturella perspektivet. Vygotskij betonade att 

människans tänkande och kunskaper förstås eller undersökts genom språk och handlingar i en 
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relation till sociala och kulturella resurser som människor använder (ibid.). Det mänskliga 

tänkandet och kulturella redskap är därmed oskiljaktiga menar Wertsch (1991, 1998, 2002, 

refererad i Jakobsson) och framhåller att de kulturella redskapen är produkter och artefakter 

som skapats av människan över tid. Människans tänkande och de redskap de använder är det 

som driver människans lärprocesser framåt vilket Jakobsson (2012) benämner som mediering. 

Säljö (2014) lyfter även begreppet och förklarar kulturella redskap som verktyg som människor 

använder för att skapa förståelse för sin omvärld och hur man agerar i den.  

   Den proximala utvecklingszonen tar sin utgångspunkt från Vygotskij tankar och handlar om 

det område som finns mellan de kunskaper som människan redan besitter och det som 

människan behöver hjälp med av någon mer kunnig för att kunna utvecklas vidare (Säljö, 2014). 

Därför menar Vygotskij att människans utveckling och lärande är i en ständig pågående process 

som innebär att när människan väl har lärt sig något är människan redan i färd med att lära sig 

något nytt (ibid.). Den proximala utvecklingszonen ska därför utmanas för att utveckling och 

lärande ska bli möjligt (Dysthe & Igland, 2003). 

 

 Metod 

I följande avsnitt beskrivs de metoder som använts inför och vid insamling av data samt det 

tillvägagångssätt som tillämpats vid tolkning, bearbetning och analys genomfördes.  

 

4.1 Kvalitativ forskning 

Denna studie grundar sig på kvalitativ forskning då syftet är att få en fördjupad förståelse av 

hur och i vilket syfte förskollärare arbetar med estetiska lärprocesser i förhållande till 

läroplanens intentioner och hur de ser på det föränderliga lärandeuppdraget gentemot estetik i 

den nya reviderade läroplanen. Backman, Gardelli, Gardelli, och Persson (2012) menar att 

kvalitativ forskning genomförs när det finns ett intresse för att få fatt i hur något är eller när 

man vill få en mer ingående förståelse för människors uppfattningar och upplevelser.  

 

4.2 Genomförande 

För att få svar på frågeställningarna genomfördes kvalitativa intervjuer med förskollärare var 

för sig av studiens utförare på ett antal förskolor i Norrbotten. Backman et al. (2012) lyfter att 

kvalitativa intervjuer är vanligt förekommande vid kvalitativ forskning och att intervjuer kan 

ske i semistrukturerad form. Semistrukturerade intervjuer innehåller ett antal fasta 

frågeställningar som kan anpassas efter intervjusituationen vilket möjliggör att följdfrågor kan 

ställas i relation till intervjupersonens svar och det ämne som berörs (Backman et al, 2012; 

Bryman, 2011). I studien genomfördes intervjuerna i semistrukturerad form med både fasta 

frågeställningar och följdfrågor.  

 

4.3 Urval  

Urvalet av förskollärare genomfördes på två olika sätt i studiens medverkande förskolor 

eftersom rektorerna på respektive verksamhetsområde hade olika tillvägagångssätt för att få 
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förskollärare att delta i studien. En rektor skickade ut en lista med kontaktuppgifter till 

förskollärare där respondenterna sedan slumpvis valdes ut. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) menar att detta tillvägagångssätt är bra då urvalet inte blir manipulerat utan ger en sann 

bild av verksamheten. Den andra rektorn skickade ut en intresseförfrågan till hens förskollärare 

där de själva fick ta ställning till medverkan i studien. Vid intresse valde förskollärarna att ta 

kontakt med studiens utförare via mejl och därefter upprätthölls mejlkontakt mellan parterna. 

Antal respondenter blev sex stycken. 

 

4.4 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde med hjälp av ljudinspelning samt papper och penna. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det är lämpligt att kombinera dessa metoder då 

inspelning underlättar bearbetningen av materialet och för att anteckningar hjälper till att 

uppmärksamma sådant som är ohörbart såsom gester och kroppsspråk. Författarna menar att 

det även skapar en trygghet i att intervjun finns dokumenterad på papper ifall tekniken skulle 

fallera. Vid ljudinspelningar är all inspelningsteknik bra att använda sig av så länge den är enkel 

och säker och därför är mobiltelefon tillräcklig att använda när få intervjuer genomförs (ibid.). 

I studien användes mobiltelefon och diktafon.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Vid studiens utförande har Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tagits i 

beaktning. Utifrån informationskravet och samtyckeskravet har både rektor och förskollärare 

informerats om studiens syfte via mejl (Bilaga 1), rektorn har fått ge sitt samtycke till att studien 

utförs inom dess verksamhetsområden (Bilaga 2) och förskolläraren har fått ge samtycke till en 

intervju (Bilaga 3). I samband med samtycket har förskolläraren informerats om att de kan 

avsluta sin medverkan när som helst och utan några som helst konsekvenser och att de underlag 

som eventuellt samlats in kommer att förstöras. Gällande konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet är det enbart studiens utförare som har haft tillgång till materialet och 

kännedom om vilka förskolor och förskollärare som deltagit vilket gör de medverkande 

anonyma. Det insamlade materialet har endast använts i denna studie och förstörts när studien 

avslutats. 

 

4.6 Bearbetning, tolkning och analys  

I bearbetningen av materialet transkriberades ljudinspelningarna till skrift i pappersform som 

gör det lättare att få en helhetsbild över det insamlade materialet (Kvale & Brinkmann, 2014) 

Transkriberingen gjordes var för sig av studiens utförare då Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) belyser att materialet är lättare att tolka och förstå om den som gjort intervjun 

transkriberar det. Författarna menar även att det ger intervjuaren möjlighet att redan där 

fördjupa sig i sitt material inför det fortsatta analyserandet av arbetet. Transkriberingen delades 

sedan i ett Google Docs dokument där intervjuarna kunde ta del av den andres material för att 

kunna göra en gemensam bearbetning, tolkning och analys. 
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En sortering av varje enskild intervjufråga (Bilaga 4) med förskollärarnas tillhörande svar 

gjordes för att få ordning och en mer överskådlig bild av det som samlats in vilket gör 

analysarbetet lättare enligt Rennstam & Wästerfors (2015). Materialet strukturerades därefter 

upp med hjälp av färger där varje färg fick representera varje förskollärare och deras svar för 

att kunna skilja dem åt. Utifrån detta namngavs förskollärarna med figurerade namn för att 

behålla deras anonymitet i citat som kommer att presenteras i resultatet. 

   En reducering av materialet gjordes därefter utifrån studiens syfte och frågeställningar för att 

synliggöra mönster och teman (Rennstam & Wästerfors, 2015). Studiens syfte, frågeställningar 

och teoretiska utgångspunkt ligger till grund för den analys som utförts och det resultat som 

presenteras. Svensson (2015) menar att teorin är en viktig del att ha med i analysen då den gör 

så att vissa aspekter blir mer tydliga och framträdande. 

 

 Resultat  

I resultatet nedan presenteras förskollärarnas beskrivning av estetiska lärprocesser och syftet 

med att använda dessa. Resultatet lyfter även vad förskollärarna uttrycker om 

undervisningsbegreppet och hur det kan påverka förskolan i sin helhet och i relation till estetiska 

lärprocesser. 

 

5.1 Estetiska lärprocesser som helhet för barns utveckling och lärande 

Majoriteten förskollärare beskriver estetiska lärprocesser som en helhet i förskolan som dem 

använder inom de flesta ämnesområden som lyfts i förskolans läroplan. Förskollärarna 

uttrycker att barn lär på olika sätt med hjälp av sina sinnen och sin kropp och det innebär att de 

estetiska uttrycksformerna kan fungera som stöd i barns lärande. Det framkommer även av 

förskollärarna att uttrycksformerna möjliggör att barns lärande kan ske i en process där deras 

kreativitet och fantasi gör det möjligt för barn att upptäcka, utforska och lära sig nya saker. Det 

innebär att de estetiska uttrycksformerna kan medföra ett lärande i något annat och därför är 

processen en viktig del i barns utveckling och lärande.    

   De estetiska uttrycksformerna gör lärandet lustfyllt betonar de flesta förskollärare genom att 

de lyfter: 

 

Jag tänker att de är jättenödvändigt i förskolans värld för de är så barnen lär, genom estetiska 

lärprocesser då lärandet ska vara lustfyllt. (Agnes) 

 

Skapa det lustfyllda lärandet dvs jättebra det är bra att de tar till sig de. (Isabelle) 

 

Jättestor betydelse för då skapar man den här lusten och de suger som svampar och skapar 

motivationen de blir väldigt motiverade och vill verkligen jobba och tar till sig. (Mikaela) 

 

För att få ett lustfyllt lärande lyfter förskollärarna att arbetet på förskolan ska utgå från barnens 

intressen där deras egen drivkraft och lust att uttrycka sig med olika estetiska uttrycksformer 

ska få ta stor plats i verksamheten. Med detta menar förskollärarna att barnens inflytande kan 
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bidra till att de känner mindre prestation i det dem gör vilket är något som kan följa med dem 

genom hela livet. Förskollärarna menar även att det kan stärka barns självkänsla och 

självständighet då de estetiska uttrycksformerna kan bidra till att de vågar göra mer saker som 

kan stärka deras identitet. 

   I barns lärprocess poängterar förskollärarna att det är viktigt att finnas med som vuxenstöd 

oavsett på vilket tillvägagångsätt barnen väljer att uttrycka sig på. Utifrån detta menas det att 

förskollärarna ska vara närvarande och finnas till hands genom att komma med idéer och ge 

barnen inspiration samt ge dem utmaningar som är anpassad efter deras egna förutsättningar 

och behov.    

Sammanfattningsvis tyder det på att förskollärarna både anser och är medvetna om att de 

estetiska uttrycksformerna kan användas som en helhet i förskolan och är en viktig del i barns 

utveckling och lärande.   

 

5.2 Estetiska lärprocesser som enskild beskrivning 

Förskollärarna beskriver även de estetiska uttrycksformerna var för sig då alla lyfter någon 

uttrycksform som lyfts fram i läroplanen. Musik, bild, form, drama, rörelse och dans var de 

uttrycksformer som framkom, arbetades med och användes i olika syften.  

   Musik bidrar till den språkliga utvecklingen lyfter en del förskollärare och andra menar att 

musiken skapar samhörighet och gemenskap. Förskollärarna betonar även att musik kan 

möjliggöra att barn får en förståelse för att de kan använda kroppen när dem vill uttrycka sina 

känslor vilket innebär att de kan bli medvetna om att musik kan påverka deras sinnesstämning. 

Vidare lyfter förskollärarna att musik kan göra barnen uppmärksamma om att det finns olika 

rytmer i musik vilket kan bidra till att de utvecklar sin taktkänsla.  

   Bild lyfter samtliga förskollärare och ses som vanligt förekommande när barn inte har det 

talade språket eller vill bearbeta sin omvärld. 

 

Bild ger barnen ett extra uttrycksmedel alltså då har man inte bara det talade ordet.. det kan vara 

jättesvårt att beskriva någonting. (Felicia) 

 

De kan ha svårt att uttrycka sig men i bilden kommer det fram det dem verkligen vill säga. 

(Matilda) 

 

Rita då får man ju bearbeta sin omvärld och de kommer fram jättemycket i barns teckningar och 

hur man ser på sig själv och andra. (Agnes) 

 

Det förskollärarna belyser är att bilder kan hjälpa barnen att kommunicera med andra och att 

bildarbete kan synliggöra sådant barn behöver bearbeta som till exempel deras känslor. En del 

av förskollärarna menar även att bilder kan användas som stöd i samtal då bilder kan göra det 

lättare för barnen att förmedla sina tankar i det samtal som sker. I skapandet av bilder uttrycker 

förskollärarna att det inte finns något som är rätt eller fel och belyser att barnen lär sig av 

varandra genom att de tar del av andras erfarenheter och kunskaper.   

   Begreppet form lyftes i samband med bild men specificerades mer mot lera, natur- och 

återvinningsmaterial som barnen fritt fick forma och konstruera utifrån sina egna idéer och 
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intressen. Enligt förskollärarnas uppfattning kan därför ett arbete med form tillämpas på flera 

olika sätt och i många sammanhang, både inne och ute.  

   Drama framhölls av majoriteten förskollärare men beskrivs mer ingående av ett fåtal och 

benämns som teater och något som förknippas med lek där olika roller intas.  

 

Dramatisera de gör ju barnen i leken och om jag tänker på drama så tänker jag på teater och spela 

teater men när barn gör det så har de inget färdigt manus utan de gör ju de utifrån vad dem leker. 

(Agnes) 

 

Teater då får man verkligen prova på att vara något annat som man kanske tycker är 

spännande eller helt annorlunda från det man själv är .. man kan prova på att vara någon läskig typ 

eller någon tyst typ. (Felicia) 

 

Citaten tyder på att förskollärarnas arbete med drama är det som sker improviserat i barnens lek 

vilket kan ge barnen kunskaper om sig själv och sin omvärld. 

    Rörelse och dans var något som lyftes av förskollärarna i mindre utsträckning och betonades 

som ett tillvägagångssätt att göra barnen medvetna om kroppens alla funktioner och hur de kan 

använda den i olika situationer. Med det menar förskollärarna att rörelse och dans stimulerar 

barnens fysiska aktivitet och kognitiva utveckling på ett positivt sätt samtidigt som ett lärande 

sker då rörelseaktiviteterna har sin utgångspunkt i barnens egna tankar och intressen. I samband 

med rörelse och dans lyftes även musiken fram av en del förskollärare som en kombination och 

bidragande faktor till att rörelsen och dansen blir mer lustfylld.  

Sammanfattningsvis visar detta att förskollärarna är medvetna om att uttrycksformerna i sin 

enskilda beskrivning kan tillämpas i olika syften och sammanhang på förskolan beroende på 

barnets förutsättningar och behov.  

 

5.3 Undervisningsbegreppet och dess påverkan på estetiska lärprocesser 

Samtliga förskollärare understryker att de arbetat med undervisning i förskolan trots att 

begreppet inte lyfts i förskolans läroplan. Majoriteten förskollärare är positiva till att 

undervisningsbegreppet träder fram på ett tydligt sätt i den nya reviderade läroplanen och menar 

att det är viktigt att det lyfts fram. 

 

Det känns som att det begreppet gör att det lyfter förskollärarens roll eller alla som är verksamma 

i förskolan och förskolan i sig den blir som viktigare på något vis då man plockar in det begreppet. 

(Agnes) 

 

Vi har alltid haft någon slags undervisning för allt vi gör på förskolan tillsammans med barnen det 

är ju undervisning. Men för mig, jag tycker det är ett bra ord för att vi som förskola och 

förskollärare ska på något sätt trycka på vikten av att det inte bara är barnpassning på en 

förskola utan vi har ett pedagogisk ett syfte med det vi gör. (Matilda) 

 

Förskollärarna menar att begreppet kan göra så att förskolans verksamhet och deras yrkesroll 

stärks i samhället som synliggör att förskolan är viktig och betydelsefull för barns utveckling 
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och lärande. Genom att undervisning betonas i läroplanen anser förskollärarna att de får en 

bekräftelse på att det är undervisning som bedrivits hela tiden inom förskolans ramar. De känner 

även att de kommer ha begreppet i åtanke och därmed arbeta mer medvetet med undervisning 

nu än tidigare. 

   I relation till estetiska lärprocesser uttrycker ett fåtal förskollärare att de känner en viss oro 

över att det kommer ställas högre krav på dem. Detta då det framkommer av förskollärarna att 

undervisningsbegreppet eventuellt kan bidra till att dem hela tiden måste rikta den estetiska 

undervisningen mot ett eller flera mål ur läroplanen.  

 

Det är större krav då de låter mycket större… kravet blir kanske lite större. (Sofia) 

 

Jag hoppas inte att det blir så att de bara är uppstyrda grejer, att man bara “åhnej nu är det 

undervisningsbegreppet”. (Agnes) 

 

Bara de inte blir så att man känner att man måste ha ett skapande för att nå ett mål hela tiden. 

(Felicia) 

 

Utifrån citaten tänker förskollärarna att barns fria och spontana användande av 

uttrycksformerna på så vis kan bli begränsade av undervisningsbegreppet men har 

förhoppningar om att det inte kommer göra det. 

Sammanfattningsvis har förskollärarna en positiv inställning till undervisningsbegreppet och 

att det lyfts fram i den nya reviderade läroplanen då begreppet berör många olika aspekter som 

lyfter förskolan i sin helhet. Samtidigt som det framkommer och uttryckts en viss osäkerhet 

kring hur det kommer påverka deras arbete med estetiska lärprocesser i framtiden. 

 

 Diskussion 

I denna del diskuteras val av metod samt bearbetning, tolkning och analys. Därefter diskuteras 

studiens resultat i förhållande till bakgrund och den teoretiska utgångspunkten. Avslutningsvis 

lyfts implikationer i yrkesuppdraget och förslag på fortsatt forskning inom studiens område. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Att använda sig av kvalitativa intervjuer i studien kändes som ett naturligt och bra val i relation 

till syftet och frågeställningar. Intervjuerna möjliggjorde en mer ingående och djupare förståelse 

av det som undersöktes precis som Backman et al. (2012) lyfter, då det synliggjorde en sann 

och verklig bild av förskollärarnas uppfattningar och upplevelser i förhållande till studiens 

syfte.  

   Den semistrukturerad intervjumetoden som Backman et al. (2012) och Bryman (2011) 

betonar visade sig vara en lämplig metod att använda. Detta genom att de fasta 

frågeställningarna gjorde så att intervjun behöll sitt fokus och kunde anpassas allt eftersom 

intervjun fortskred samtidigt som det fanns tillfälle att ställa spontana följdfrågor. Vid en 

gemensam reflektion framkom det en tanke om att det möjligtvis hade behövts fler nedskrivna 
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följdfrågor (Se bilaga 4) som hade kunnat ställas under intervjun då det vid vissa tillfällen var 

svårt att formulera dessa och anledningen till detta var för att inte vägleda och påverka 

förskollärarnas svar.  

   Inför intervjun fick förskollärarna information om studiens syfte vilket är en del av 

Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer som ska tas i beaktning innan en studie 

genomförs. De frågor som skulle ställas fick förskollärarna därmed inte ta del av förrän 

vid intervjutillfället vilket är något som kan vara både en fördel och nackdel. Fördelen i denna 

studie var att svaren var spontana i ett här-och-nu-perspektiv och nackdelen var att svaren inte 

alltid var så utförligt beskrivna. Vid intervjutillfällena framkom det att ett antal förskollärare 

hade googlat kring ämnet om sådant de trodde kunde efterfrågas utifrån studiens syfte. Detta 

har reflekterats över och väckt tankar om intervjufrågorna skulle ha getts ut i förväg och om det 

skulle vara till en fördel eller nackdel. Fördelen kan tänkas vara att om frågorna hade lämnats 

ut skulle förskollärarna möjligtvis inte googlat i ämnet och istället valt att reflektera över 

frågeställningarna vilket hade kunnat resultera i mer utförligare svar. Nackdelen hade kunnat 

vara att förskollärare hade googlat och sökt svar på de frågor som skulle ställas vilket troligtvis 

hade påverkat deras svar och studiens trovärdighet. Så om det hade varit till en fördel eller 

nackdel är svårt att avgöra likväl som de är svårt att veta om förskollärarna och deras svar i 

denna studie påverkats av googlandet då möjligheten finns. Utifrån det här är det viktigt att 

överväga fördelen och nackdelen om en liknande studie skulle göras om. Men oavsett 

tillvägagångsätt är det osannolikt att resultatet skulle bli detsamma då studien inte representerar 

alla förskollärares beskrivningar och uppfattningar utan enbart ett fåtal.  

   Urvalet av förskollärare gjordes på två olika sätt utifrån rektorns eget agerande efter 

mottagande mejl som skickades ut. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) betonar att det är bra 

att man får en lista med kontaktuppgifter på tänkbara respondenter så att urvalet kan ske 

slumpvis och inte är manipulerat på något vis. Detta tillvägagångssätt visade sig vara den 

lämpligaste metoden i studien då det blev lättare att få tag på respondenter på detta sätt än 

genom att förskollärare själv fick ta kontakt om ett intresse för medverkan fanns. Vid närmare 

eftertanke skulle det därför har varit bra om det framförts ett önskemål till rektorn kring hur hen 

skulle ha gått tillväga för att få tag på respondenter till studien. Ett alternativ till önskemål hade 

kunnat vara att efterfråga en lista på kontaktuppgifter inom rektorns verksamhetsområde precis 

som ena rektorn delade med sig av. 

   När datainsamling utförs menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att det är lämpligt att 

kombinera ljudinspelning med penna och papper då man kan ta fasta på kroppsuttryck och för 

att det skapar en trygghet ifall tekniken brister. Ljudinspelningen var ett väl fungerande verktyg 

och har varit till stor hjälp vid bearbetning och analysering av materialet. Både mobiltelefon 

och diktafon fungerade bra vid intervjutillfällena då de var lätt att använda. Att kombinera 

ljudinspelningarna med papper och penna var bra till en viss del. Det positiva var att det gjorde 

det möjligt att föra anteckningar kring sådant som kunde vara relevant och tillföra något 

väsentligt till studien. Det som var mindre bra var att det distraherade förskollärarna då de fann 

ett intresse att se vad intervjuaren skrev i sina anteckningar. Som intervjuare kändes 

anteckningarna som en trygghet precis som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter, dock 

kändes det även som ett stressmoment att hinna anteckna det som behövdes och samtidigt hålla 

fullt fokus på intervjun. Om studien skulle göras om hade därför ett övervägande av denna 

kombination gjorts då en intervju utan anteckningar hade kunnat göra så att intervjuaren i större 
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mån riktat sitt intresse mot förskollärarna och det hade blivit en mer givande dialog. Vidare 

även för att ljudinspelningar i denna studie kändes tillräckliga. 

   Att överföra ljudinspelningarna till skrift gjorde det lättare att få en helhetsbild av materialet 

precis som Kvale och Brinkmann (2014) menar, samtidigt underlättade det även vid den 

gemensamma bearbetningen, tolkningen och analysen då båda på ett lätt sätt i det delade Google 

Docs dokumentet kunde ta del av det insamlade materialet. Transkriberingen genomfördes var 

för sig och visade sig vara till en fördel då den egna transkriberingen medförde en fördjupad 

förståelse för de material som samlats in vilket även Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

belyser. Detta genom att båda var insatta i sitt material och påbörjat en tolkning av det vilket 

gynnade och var till stor hjälp i analysen.  

   Att sortera varje enskild intervjufråga med förskollärarnas tillhörande svar var ett bra 

tillvägagångssätt då det gav en mer överskådlig bild av materialet som Rennstam och 

Wästerfors (2015) lyfter. Den struktur med färgläggning av förskollärarnas svar som sedan 

följdes efter sorteringen var av stor betydelse då det gjorde de enklare att urskilja varje svar på 

ett tydligt och markant sätt. Detta tillvägagångssätt gjorde materialet mer lättarbetat och är 

något som skulle användas igen om en liknande studie skulle genomföras.  

   När materialet reducerades i relation till studiens syfte och frågeställningar synliggjordes 

tydliga mönster och teman som gjorde materialet mer lätthanterligt inför den kommande 

analysen precis som Rennstam och Wästerfors (2015) framhåller. Svensson (2015) belyser att 

det är viktigt att ha den teoretiska utgångspunkten och de centrala begreppen i åtanke när en 

analys genomförs vilket var till hjälp vid bearbetning och analysering av materialet. Genom att 

ha teorins centrala begrepp i beaktning blev det lättare att tolka vad förskollärarna menade med 

en del av sina uttalanden.  

   Efter att resultatet sammanställts framkom det att förskollärarna inte hade besvarat på första 

intervjufrågan: Hur definierar du estetiska lärprocesser? som hade sin utgångspunkt i en av 

studiens frågeställningar då dem valde att beskriva estetiska lärprocesser istället för att definiera 

dessa. Detta medförde att en av frågeställningarna fick ändras om där ordet definierar byttes ut 

till beskriver för att anpassas till förskollärarnas svar. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det tydligt att förskollärarna var eniga om att de estetiska lärprocesserna 

ska användas som en helhet i förskolans arbete där alla mål i läroplanen kan tas i beaktning 

precis som Skolverket (2016; 2018) och Wiklund (2009) lyfter. Att förskollärarna tycker att de 

estetiska uttrycksformerna är viktiga och nödvändiga inslag i förskolans verksamhet som 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) och Wiklund (2009) belyser går därmed inte att undgå. 

I förhållande till detta blir uttrycksformerna som artefakter och kulturella redskap viktiga då de 

möjliggör utveckling och lärande hos barnen vilket är centrala aspekter i det sociokulturella 

perspektivet (Wertsch, 1991, 1998, 2002, refererad i Jakobsson).  

Sheridan och Williams (2018) betonar att undervisning i förskolan ska ske på ett lustfyllt sätt 

vilket gör att författarna och förskollärarna delar samma uppfattning. Detta genom att 

förskollärares huvudsakliga syfte med att använda de estetiska uttrycksformerna tyder på att 

det ger barnen ett lustfyllt lärande som främjar deras utveckling och lärande på ett positivt 
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sätt.  Asplund Carlsson et al. (2008) menar att det estetiska medför glädje vilket kan tolkas som 

att de är det förskollärarna menar när de betonar det lustfyllda lärandet. 

  Att arbeta med de olika uttrycksformerna handlar även om att barns lärande ska ske i en 

process precis som Säljö (2014) beskriver utifrån det sociokulturella perspektivet. I processen 

framhåller förskollärarna att vuxnas stöd är centralt genom att de är närvarande och utmanar 

barnen utifrån deras förutsättningar och behov. Det förskollärarna betonar här är att de vuxna 

utgår från barnets proximala utvecklingszon vilket Säljö (2014) belyser och handlar om att man 

utmanar barnen vidare utifrån de kunskaper de redan har.  

   Skolverkets definitioner av estetiska lärprocesser (Skolverket, 2018) lyftes fram av 

förskollärarna vilket visar på att dem är medvetna om vilka estetiska uttrycksformer som 

förskollärarna har i uppdrag att arbeta med utifrån förskolans läroplan och syftet med dessa. I 

resultatet framkom dock vissa uttrycksformer mer än andra och kan bero på flera olika saker.  

   Förskollärarna visar på goda kunskaper om bild och musik genom att de kunde beskriva dessa 

uttrycksformer på ett utförligare sätt än de övriga uttrycksformerna. Detta kan tänkas handla 

om att bild och musik är vanligt förekommande i verksamheten då dessa är lätta att använda 

och kan varieras på flera sätt och i olika sammanhang. Bildskapandet enligt Änggård (2008) 

möjliggör ett kollegialt lärande liksom Vesterlund (2015) betonar att musik ger samhörighet 

och gemenskap. I det stora hela kan detta vara syftet med att uttrycksformerna används i 

verksamheten och det som gör att förskollärare besitter goda kunskaper om vad bild och musik 

kan tillföra barns utveckling och lärande. Bild är ett mångsidigt uttrycksmedel enligt 

förskollärarna och de menar även likt Granberg (2001) att bilder kan möjliggöra dialog med 

barn som kanske inte har det verbala språket eller har lättare för att uttrycka sig med hjälp av 

en bild. Bildskapandet är därför ett betydelsefullt uttrycksmedel såsom Braxell (2010) lyfter 

eftersom det passar alla på något vis och kan arbetas med på många olika sätt.  

En del förskollärare lyfte liksom Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) att musiken är en viktig 

del i barns språkutveckling. Dock framkom det inte vad i musiken som gör att barns språk 

utvecklas. Är det melodin och rytmen som Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar 

fungerar som ett stöd i barnets språkutveckling eller är det verbala frambringande ljudet som 

gör det? En tanke är att det kan vara rytmen som gör det då Engelholm (1998) menar att man 

på förskolan i relation till musik ofta leker med rytmer genom ord, sånger och ramsor, vilket 

gör att barn leker in språket på ett lustfyllt sätt (Vesterlund, 2015). Men detta förblir enbart en 

tanke då det utifrån denna studie är svårt att veta om förskollärarna arbetar med musik på detta 

sätt eftersom det inte framkom i studien.  

   De fåtal förskollärare som mer ingående belyste drama kopplade likt Öhrn-Baruch (1986) 

ihop det med teater och lek, vilket inte var helt oväntat. Detta för att drama kan vara svårt att 

beskriva och känns som ett stort och invecklat begrepp som kan tänkas göra förskollärare osäkra 

över vad drama innebär och hur det kan tas i uttryck på förskolan. Det här kan vara en orsak till 

att drama lyfts men benämns som teater då det är lättare att se hur teater både planerat och 

spontant kan föras in i barns lek på förskolan. Förskollärarna menar att barnen i deras lek kan 

inta olika roller som är helt olikt från dem själva. Öhrn-Baruch (1986) lyfter att när barn lever 

sig in i roller kan de få kunskaper om sig själv och menar som Weissenrieder (2008) att det kan 

ha en positiv inverkan på den personliga utvecklingen. Underförstått känns det som att det är 

de här som förskollärarna uttrycker är syftet med att låta barnen leka teater.  
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Rörelse och dans kopplades samman av förskollärarna och något som gör barnen medvetna om 

den egna kroppen som Wiklund (2009) betonar. I och med detta uttalande tolkas det som att 

rörelse och dans delvis används för att barnen ska få en möjlighet att utveckla sin balans och 

koordination vilket även Vesterlund (2015) framhåller. Att det inte framkommer något mer om 

dessa uttrycksformer kan inte gå obemärkt förbi då förskolan ska ge barnen möjlighet att öva 

på grundrörelserna som Vesterlund belyser och eftersom hälsa och välbefinnande är ett aktuellt 

ämne i samhället. En fundering blir därför varför förskollärarna inte lyfter någon av dessa 

viktiga aspekter som en del av syftet till att använda rörelse och dans i förskolan med tanke på 

att förskollärarna har goda förutsättningar att lära barnen grundrörelserna och sträva efter att ge 

barnen en positiv inställning till fysisk aktivitet.     

   Form framhölls av ett fåtal förskollärare trots att de inte lyfts fram i den rådande läroplanen 

(Skolverket, 2016). Vad detta handlar om är svårt att veta men det kan antingen tänkas handla 

om att form ofta förknippas med bild eller för att förskollärarna redan nu successivt börjar 

bearbeta och integrera den nya reviderade läroplanen i verksamheten. Att lera framkom av 

förskollärare kan det vara deras samlade beskrivning av lera, trolldeg och Play-Doh som 

Granberg (2001) lyfter fram som form. Detta genom att förskollärare vid intervjutillfället enbart 

benämnde lera men pratade som att de menade något mer men inte fick fram benämningarna 

på dessa. Dock är det här bara en tolkning och en uppfattning av det som synliggjordes i det 

insamlade materialet då material såsom lera, trolldeg och Play-Doh för det mesta finns 

tillgängliga på förskolan. Natur- och återvinningsmaterial menar förskollärare innefattas i form 

och användes i barnens fria skapande. En mer ingående förklaring på naturmaterialet framkom 

inte men kan tolkas som att det handlar om sand och vatten vilket även är något som Granberg 

(2001) framhåller i denna kategori. Att dessa material inte nämndes är uppseendeväckande 

eftersom sandbord och vattenlek är vanligt förekommande i dagens förskolor. Är det så att 

förskollärare inte vet att detta är form eller var det inget de tänkte på att lyfta i förhållande till 

detta? Det kan nog bero på båda anledningarna. Förskollärarna gav inte heller någon närmare 

förklaring på vad som innefattas i återvinningsmaterial men det kan tänkas handla om det som 

man i vardagen ska källsortera och återvinna. Syftet med att låta barnen fritt skapa med 

återvinningsmaterial kan vara för att de ges möjlighet till att utveckla sin grov- och finmotorik 

då deras skapande utvecklas från lätta till svårare konstruktionen som Granberg (2001) lyfter. 

Dock är det här bara en tolkning och därmed svårt att avgöra om det är det här som 

förskollärarna menar eftersom det inte är något som lyfts fram.  

   Att undervisningsbegreppet lyfts i den nya reviderade läroplanen är inget som förskollärarna 

upplever som något nytt och främmande då de menar att undervisning är något som bedrivits 

hela tiden. Förskollärarna ser därför inga svårigheter med undervisning i förskolan vilket Hildén 

(2018) betonar att vissa har svårt att föreställa sig. Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson 

(2017) belyser i sin studie att förskolans personal uttryckt att undervisningsbegreppet innebär 

högre krav och kan begränsa dem i deras arbete och framkom även i denna studie. Det väcker 

funderingar kring varför en del förskollärare känner så här när de lyfter att undervisning är 

något de arbetat med hela tiden. Undervisningsbegreppet borde därför inte påverka eller 

begränsa dem i deras arbete på något sätt oavsett ämnesområde men trots detta verkar det ändå 

som att arbetet kommer att göra det. I slutändan är ändå den största vinsten med att 

undervisningsbegreppet understryks i den nya reviderade läroplanen att förskollärarnas 

yrkesroll stärks och förskolans verksamhet lyfts i sin helhet. 
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6.3 Implikationer i yrkesuppdraget 

En implikation i förskolans verksamhet kan vara att vissa estetiska uttrycksformer inte används 

i den utsträckning som är önskvärt. Detta genom att det visade sig att vissa uttrycksformer inte 

alltid är lika givna att använda och då förskollärare hade mer kunskaper i några av ämnena. 

Med tanke på detta går barnen därför miste om kunskaper som kan gynna deras utveckling och 

lärande.  

En annan implikation som berör förskolan och kan medföra konsekvenser för barns utveckling 

och lärande är undervisningsbegreppet som tillkommer i den nya reviderade läroplanen. Detta 

då den spontana undervisningen möjligtvis kommer att begränsas och därmed ske i mindre 

utsträckning. I förhållande till förskollärarens profession kan begreppet medföra att 

förskollärarna blir osäkra i sin yrkesroll då de kan börja ifrågasätta om den undervisning som 

de bedriver är tillräcklig och om de har nog med kompetens för att utföra sitt uppdrag.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Efter att denna studie har genomförts hade det varit intressant att observera förskollärare för att 

på ett konkret sätt ta fasta på om förskollärarna arbetar med de estetiska uttrycksformerna på 

det sätt som framhålls av dem. Ett intresse till detta har väckts genom att studiens resultat inte 

går i enlighet med våra tidigare erfarenheter som är att de estetiska uttrycksformerna inte 

tillämpas i så stor utsträckning som det hade kunnat göra. Därför vore det intressant att fördjupa 

sig ytterligare i ämnet.  
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Bilaga 1 

 
Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter som heter Anna Västerö och Ann-Sofie Aho som går vår sista 

termin på förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Vi har precis börjat skriva 

vårt examensarbete där syftet är att få en fördjupad förståelse för hur förskollärare arbetar med 

estetiska lärprocesser i förhållande till läroplanens intentioner och hur de ser på det föränderliga 

lärandeuppdraget gentemot estetik i den nya reviderade läroplanen.  

 

Vi skulle därför vara tacksamma om vi fick besöka er verksamhet och intervjua förskollärare 

under v.16 för att få underlag till vårt examensarbete.  

 

I arbetet utgår vi från informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det innebär att vi ger information om:  

 

• Studiens syfte till er som rektor och förskollärare 

• Rektorn ska ge sitt samtycke till studien 

• Förskollärare ska ge samtycke till intervju  

• De är enbart vi som tar del av det material som samlas in 

• Förskolorna och de medverkande kommer vara anonyma  

• Underlagen kommer förstöras när arbetet är klart  

 

Er medverkan kan avslutats när som helst utan några som helst konsekvenser och de underlag 

som eventuellt hunnit samlats in kommer förstöras. 

 

Intervjuerna kommer spelas in för att underlätta bearbetningen av materialet. Anteckningar kan 

även förekomma.  

 

Vi skulle uppskatta återkoppling snarast möjligt via mejl eller telefon! 

 

XXXXX@XXXX.com   

07X-XXXXXXXX 

 

XXXXX@XXXX.com  

07X-XXXXXXXX 

 

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar Anna Västerö och Ann-Sofie Aho  

 

 

 

mailto:XXXXX@XXXX.com
mailto:XXXXX@XXXX.com


 

Bilaga 2 
 

Medgivande rektor:  

 

Härmed ger jag mitt medgivande till att Anna och Ann-Sofie får intervjua förskollärare inom 

mina verksamhetsområden  

 

Rektors namn:_______________________________________________________ 

 

Underskrift och datum:_________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 
 

Medgivande förskollärare:  

 

Härmed ger jag mitt medgivande att Anna och Ann-Sofie får intervjua mig och använda 

materialet från intervjun till sitt examensarbete.  

 

Förskollärarens namn:_______________________________________________________ 

 

Underskrift och datum:______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

 

Intervjufrågor till förskollärare 

 

Uppvärmningsfrågor:  

- Hur länge har du varit verksam förskollärare?  

 

 

- Vilket år tog du examen?  

 

Huvudfrågor:  

- Hur definierar du estetiska lärprocesser?  

 

 

- Hur och i vilket syfte använder du estetiska lärprocesser i verksamheten?  

 

 

- Vilken betydelse tror du att estetiska lärprocesser har för barns utveckling och lärande?  

 

 

- Hur uppfattar du undervisningsbegreppet som betonas i den nya reviderade läroplanen?  

 

 

- På vilket sätt tror du att undervisningsbegreppet kommer påverka ert arbete med 

estetiska lärprocesser?  

 

Följdfråga: Kommer arbetet ske likadant eller kommer det bli en förändring, och i så 

fall hur? 

 

 

Övrigt:  

- Egna reflektioner och tankar från förskolläraren  

 

 


