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Sammanfattning 
Det finns olika pedagogiska inriktningar inom pedagogisk verksamhet för förskolebarn, som 
t.ex. traditionell förskola, Montessori och Reggio Emilia inspirerad förskola. Oavsett 
förskolans inriktning handlar det om att göra lärandet lustfyllt för barnen, vilket kan göras 
genom att pedagoger använder sig av t.ex. drama, musik, rörelse och bild i verksamheten. I 
läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det att barn genom uttrycksformerna drama, musik, 
rörelse, bild, lek och sång ska utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 
erfarenheter samt sin skapande förmåga.  
 
Syftet med undersökningen var att studera hur förskolor med olika pedagogiska inriktningar 
arbetar med de estetiska ämnena, om det finns några likheter och skillnader beroende på 
inriktning. Syftet med undersökningen har även varit att utröna om pedagoger arbetar med 
estetik medvetet t.ex. genom att planera in de olika estetiska ämnena i verksamheten.  
 
Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer. En semistrukturerad intervjumetod 
har använts för att lättare kunna styra intervjun och ställa följdfrågor. Intervjufrågorna har 
ställts till tre pedagoger på en traditionell förskola, tre pedagoger på två Montessori förskolor 
och fyra pedagoger på två Reggio Emilia inspirerade förskolor. Under bearbetningen av det 
insamlade materialet uppstod olika teman i resultatet.  
 
Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader mellan olika förskolor i hur de 
arbetar med de estetiska ämnena och hur mycket de används i förskolorna. I de Reggio Emilia 
inspirerade förskolorna är det t.ex. bild som hamnar i fokus medan inom den traditionella 
förskolan och Montessori förskolorna arbetar de mer varierat med ämnena. Man kan även se 
att de är medvetna om estetikens betydelse men det behöver inte alltid innebära att de 
prioriterar ämnena i verksamheten. I resultatet framkommer även att pedagogerna vill arbeta 
efter barnens intressen men ändå sätts vissa ämnen i skymundan då pedagogerna anser att 
deras kunskap om ämnet inte är tillräckligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: bild, drama, estetik, förskola, förskollärare, Montessori, musik, Reggio Emilia, 
rörelse. 
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1. Inledning 
För att göra lärandet lustfyllt för barnen i förskolan handlar det, enligt oss, om att pedagoger 
använder sig av t.ex. rörelse, musik, drama och bild i arbetet med barnen. I läroplanen för 
förskolan (Lpfö98) står det att:  
 

Förskolan skall 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, 
s 9).  

 
En fråga vi ställer oss är om pedagoger arbetar efter detta mål med ett medvetet tänkande? 
Vår uppfattning är att de estetiska ämnena finns i förskolan men inte som en planerad 
lärofylld verksamhet utan som något pedagogerna anordnar för att ha en rolig stund 
tillsammans med barnen. Enligt Carlsen och Samuelsen (1991) är pedagogernas egen syn på 
estetik viktig för att de ska kunna utveckla barnens motorik och språkliga kunskaper. De 
menar att om en pedagog säger att den estetiska verksamheten är viktig måste de även kunna 
argumentera för vad det är som de tycker är viktigt för barnens utveckling. I regeringens 
Förslag till förtydligande av läroplanen för förskolan står det att:  
 

För att barnen ska kunna ta till sig nya erfarenheter och utveckla nya kunskaper 
måste de vuxna i förskolan knyta an till barnens teorier och hypoteser och till 
deras förutsättningar, tidigare erfarenheter och intresse. Endast då upplever 
barnen verksamheten som meningsfull och spännande. De vuxna i förskolan 
måste därför ha god kännedom om varje barn och dess utveckling, lärande, 
förutsättningar och behov (Skolverket, 2008 s.10). 

 
Genom detta förtydligande kan det förstås hur viktigt det är för pedagogen att se till barnens 
intressen för att de ska kunna utvecklas och förvärva värdefull kunskap. Förstår pedagogerna 
hur viktigt detta är, eller arbetar de efter sina egna intresseområden? 
 
I förskolan används begreppet estetik i anknytning till de estetiska ämnena men i den 
pedagogiska aktiviteten för barn används oftast ordet skapande verksamhet (Pramling 
Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2008). Ordet estetik har sitt 
ursprung från grekiskan och innebär att uppleva med sina sinnen. Musik, bild och form, 
drama och rörelse är ämnen som kan ses som estetiska eftersom de tillförs genom sinnena 
(Carlsen & Samuelsen, 1991). 
 
Oavsett i vilken kommun föräldrar bor i ska de kunna erbjudas en likvärdig 
förskoleverksamhet. Läroplanen ligger till grund för förskolans verksamhet, men denna tolkas 
olika av lärare och ledning. Relationerna mellan pedagoger, föräldrar och barn är även dessa 
olika på förskolor, vilket leder till att alla förskolor är unika på sitt sätt (Sträng & Persson, 
2003). En förskola kan mer eller mindre ha olika uttalade inriktningar t.ex. Montessori och 
Reggio Emilia inspirerad förskola. De förskolor som inte har någon uttalad inriktning 
benämner vi traditionell förskola. Detta examensarbete belyser hur traditionella-, Montessori- 
och Reggio Emilia- inspirerade förskolor arbetar med de estetiska ämnena i sina 
verksamheter, och om det utgör några likheter och skillnader mellan dessa. Det kommer även 
att handla om vilka prioriteringar av intresseområden pedagogerna gör inom de estetiska 
ämnena och vilka intresseområden de har.  
 
I detta examensarbete har vi valt att använda oss av estetik som ett centralt begrepp för bild, 
musik, drama och rörelse. Om vi specifikt vill förklara något av dessa estetiska ämnen 
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kommer vi använda oss av det specifika ordet för respektive ämne. Vi kommer genomgående 
att använda oss av begreppet pedagog.   

Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskolor med olika pedagogiska 
inriktningar arbetar med de estetiska ämnena, och huruvida pedagogerna arbetar med detta 
medvetet t.ex. om de planerar in de estetiska ämnena i verksamheten. Vi vill även undersöka 
om det finns några likheter och skillnader mellan de pedagogiska inriktningarnas användande 
av de estetiska ämnena.  

Frågeställningar 
Utifrån vårt syfte har dessa frågeställningar formats:  

- Vad finns det för likheter och skillnader i hur de estetiska ämnena används beroende 
på förskolans pedagogiska inriktning? 

- Finns det ett medvetet tänkande från pedagogernas sida bakom arbetet med de 
estetiska ämnena i barngruppen? 

- Är det pedagogernas eller barnens intresseområden som prioriteras?  

Disposition 
Detta arbete är uppdelat i fem kapitel. I det första inledande kapitlet återfinns en inledning om 
vad detta arbete kommer att handla om och vad vårt syfte är. Kapitel två innehåller en 
litteraturgenomgång där vi berättar om de pedagogiska inriktningarna vi valt att undersöka 
och vad begreppet estetik står för. Därefter följer ett kapitel där vi redogör för vårt val av 
metod, genomförande, bearbetning av data och en metodanalys. I kapitel fyra redovisar vi vårt 
resultat och i det avslutande kapitlet för vi en diskussion och ger förslag på vidare forskning.  
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2. Litteraturgenomgång 
I detta kapitel har vi delat upp litteraturen i olika underrubriker som är relevanta för vår 
undersökning. Vi förklarar vad en traditionell-, Montessori- och Reggio Emilia förskolas 
verksamhet innebär. Vi tydliggör även begreppet estetik där ämnena drama, bild, musik och 
rörelse studerats ur ett barnperspektiv.  

Traditionell förskola 
Alla barn från 1 års ålder har möjlighet till den pedagogiska verksamhet som en förskola 
utgör. Förskolan ska fungera som ett stöd för föräldrarna när det kommer till att fostra och 
främja barnens utveckling. Omsorg och pedagogik är något som förenas i förskolans 
verksamhet, där lek, skapande och barnens eget utforskande ska ges ett stort utrymme. 
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik så att förskolan kan lägga grunden för ett 
livslångt lärande för barnen (Skolverket, 2005). Den traditionella förskolans verksamhet 
grundar sig på många olika pedagogiska tankegångar, men den som ses som förskolans 
grundare är Friedrich Fröbel. Han startade Kindergarten i Tyskland på 1800-talet och det är 
därifrån som den svenska förskolan har sina rötter. Pedagogiken som Fröbel utformade har 
två grundprinciper, planerad lek och fri lek. Fröbel ansåg att barnen i den fria leken kan 
uttrycka sina tankar och känslor naturligt, och att barnen i den planerade leken tillägnar sig 
kunskaper och erfarenheter (Granberg, 1998).  
 
Det temainriktade arbetssätt som ofta förekommer i de traditionella förskolorna idag har även 
det sina rötter i Fröbels tankegångar (Persson, 1998). Med ett temainriktat arbetssätt menas att 
under en längre tid arbeta med ett specifikt ämne som barn och pedagoger tillsammans 
utforskar (Granberg, 1998).  Ett temaarbete ska utgå från barnens erfarenheter för att väcka 
lust och intresse, genom lek och skapande aktiviteter tillägnar sig barnen sina kunskaper 
(Persson, 1998). Temat måste väljas utifrån barnens intresse och det måste vara strukturerat 
och planerat (Granberg, 1998). Med ett temainriktat arbetssätt är det möjligt att få in många 
olika moment, det kan vara samling, utevistelse, skapande aktiviteter och den fria leken, alla 
dessa moment kan användas för att bearbeta det ämne som temat handlar om. De skapande 
aktiviteterna kan bestå av sång, musik, rörelse, drama, rytmik, bild och sagor. Den fria leken 
kan definieras som ett tillfälle för barnen att bearbeta sina intryck genom lek, utan att någon 
vuxen kontrollerar och bestämmer vad som ska göras (Johansson, 1994). Det finns olika typer 
av temaarbete, kunskapsinriktat är ett av dem. I kunskapsinriktade teman är det inlärningen 
som ligger i fokus. Nackdelen är att det är de vuxnas uppfattning av vad som är intressant som 
hamnar i fokus och inte barnens intressen om ämnet. Genom denna kunskapssyn på 
temaarbete är det barnets intellektuella utveckling som är det centrala, och barnets motoriska, 
känslomässiga, sociala och kreativa utveckling hamnar i skymundan (Granberg, 1998). 
 
För att få vetskap om hur barnen lär och utvecklas i förskolan är det viktigt att pedagogerna 
dokumenterar och samtalar om det barnen har upplevt, det är även viktigt att pedagogerna 
tillsammans med barnen samtalar om det dagliga arbetet (Skolverket, 2005). Att dokumentera 
handlar om att göra arbetet i förskolan synligt. Dokumentationen kan ske på olika sätt och 
behöver inte vara tidskrävande, det kan ske via protokoll, anteckningar, video, foto, 
dagböcker, barnens eget skapande och barnens personliga pärmar där deras arbeten samlas. 
För att en dokumentation ska bli komplett ska allt från måltider till innehållet i olika 
aktiviteter planeras. Om inte pedagogerna tar sig tid till att planera verksamheten och sedan 
dokumentera den, blir det svårt att utveckla och förbättra verksamheten (Granberg, 1998).  
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Montessoripedagogik 
I början av 1900-talet grundades Montessoripedagogiken av Maria Montessori. Montessori 
studerade medicin vid Roms universitet och examinerades som läkare 1896. Från början 
arbetade hon med utvecklingsstörda barn på ett sjukhus, det var där hon först provade det 
material som senare kom att bli det material som idag kallas Montessorimaterialet. År 1907 
lade Maria Montessori sin läkarkarriär åt sidan och tog över ett barnhem som hon drev i 
samarbete med en assistent (Gedin & Sjöblom, 1995).    
     
Montessoripedagogikens grundtanke är att barnen ska få välja själva vad de vill arbeta med 
för material (Gedin & Sjöblom, 1995). Enligt Reimer–Eriksson (1995) grundar sig även 
pedagogiken på att barnen ska få den tid de själva känner att de behöver till att slutföra en 
uppgift. Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) påpekar även att det är viktigt att 
barnen själva ska få bestämma sin egen takt när de arbetar med det material som intresserar 
dem, och vill de upprepa en övning ska de få göra det. Att barnet alltid ska vara i centrum är 
något som Montessoripedagogiken förespråkar, medan läraren ska ha en mer tillbakadragen 
roll och med hjälp av observationer se barnets utveckling.  
 
Montessorimaterialet som är ett av kännetecknen i Montessoripedagogiken består av 
problemlösningar, som går från lätt nivå till mer avancerad nivå. Materialet bygger på att 
barnen ska klara sig själv, utan hjälp från någon lärare. Läraren introducerar sedan ett nytt 
material när barnet är redo och mogen för det. Montessorimaterialet kan delas upp i fyra olika 
delar, det första materialet är ett material då barnet utvecklar sin motorik, 
koordinationsförmåga och koncentration. Via det andra materialet övar barnet sina sinnen och 
att se likheter, olikheter, storlekar och att sortera. Det tredje materialet är ett språkmaterial och 
slutligen finns ett kreativt och kulturellt material (Gedin & Sjöblom, 1995). Allt material som 
finns inom Montessoripedagogiken är självrättande d.v.s. barnet märker själv om han/hon 
gjort fel, och med stöd av läraren gör barnen sina egna val. Detta arbetssätt ska leda till att 
barnen utvecklar sin självständighet (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). 
 
Maria Montessori ansåg att rörelse var en viktig del av barndomen, då rörelse ger erfarenheter 
som är viktiga för att barn ska kunna utveckla kunskap, språk, minne och social förmåga. 
Montessori menade även att rörelse har en stor betydelse för all inlärning, det vill säga att 
barn lär sig genom att utforska med sina händer, pröva sig fram och vara aktiva och att göra 
egna erfarenheter. Även inom musiken ansåg Montessori att barnen måste få göra egna 
erfarenheter t.ex. att göra egna ljud eller skapa egna instrument. Hon utvecklade ett 
tonklocksmaterial där barnen fick chansen att upptäcka toner och melodier. Även inom bilden 
ansåg Montessori att barnen skulle få skapa själva t.ex. genom målning. Montessori betonade 
hur viktigt det var att barnen fick uttrycka sig på många olika sätt och skapa utifrån deras egen 
förmåga (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997).  
 
Miljön i Montessoripedagogiken är anpassad efter barnets storlek. Bord och stolar är i barnets 
höjd, och allt material finns så barnen lätt kan nå det. Materialet ska ha sin bestämda plats i 
lokalen så barnen lätt kan hitta det material de vill arbeta med. Barnen får själva välja var de 
vill sitta och arbeta med sitt material, vid ett bord eller på golvet, och om de vill arbeta enskilt 
eller tillsammans med någon. Det är tillåtet att leka med annat, men då ska respekt visas mot 
de barn som sitter och arbetar med sitt material. Barnen tillåts inte att leka med materialet 
eftersom det är viktigt att det är helt (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). 
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Reggio Emilia pedagogik 
År 1945 i byn Cella i Italien startade byggandet av ett daghem. Professor Loris Malaguzzi 
hörde talas om daghemsbygget och valde att besöka platsen. Det var när Malaguzzi kom till 
byn Cella som han förstod att ingenting var omöjligt, här hade ett daghem byggts tack vare 
människornas mod och hopp. Han blev så tagen av deras engagemang så att han helt gratis 
valde att ställa sin kunskap till deras förfogande. Malaguzzi kom att bli eldsjälen i Reggio 
Emilia pedagogiken, hans liv gick ut på att kämpa för sin vision om ett barn med hundra 
språk. Med de hundra språken menas att det finns hundra sätt att tänka, att leka och vara på 
m.m. Malaguzzi menade att barn berövas på nittionio av dessa. Han ansåg därför att barnen 
skulle ha en rättighet att uttrycka dem alla, vilket Reggio Emilia pedagogiken kom att grunda 
sig på (Wallin, 1996). 
 
Syfte med Reggio Emilias pedagogik är inte att roa barnen och ge dem tidsfördriv utan de 
anser att tiden inte får fördrivas i denna ålder som barnen utvecklas så intensivt i, tiden ska 
istället utnyttjas maximalt. Genom att se förskolan som en plats för barns lärande blir varje 
ögonblick och handling under förskoletiden betydelsefull. För att få ut så mycket som möjligt 
av barnens tid i förskolan fästes stor vikt vid barnens kunskapsprocesser. Verksamheten 
planeras väl genom att till exempel ha långa temaarbeten och undersökningar i små 
barngrupper (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Barnen ska få möjlighet till att uttrycka sig på 
många olika sätt via till exempel bild, drama, musik, rörelse och experimentera med material 
(Wallin, 1995). 
 
I Reggio Emilia pedagogiken vill pedagogerna utveckla alla de sätt barnen har för att skapa 
kunskap, de vill bevara barnens nyfikenhet, förväntan och de vill framför allt att barnen alltid 
ska känna att de är huvudpersoner i sina egna liv och i sitt eget lärande. Något som är viktigt 
är att barnen får undersöka olika metoder, prova teorier samt att ifrågasätta och reflektera. 
Syftet med detta är att pedagogerna vill inspireras av barnens nyfikenhet och deras frågor, de 
vill se hur barnen söker sina svar samt att de vill hålla deras frågor vid liv. De vill även att 
barnen ska lära sig att lyssna och reflektera tillsammans med andra. Pedagogerna arbetar för 
att utmana barnen i deras teorier och låta dem ställas inför problem och uppgifter som leder 
arbetet vidare. Det som är viktigt är att som vuxen inte ge barnen svaren innan de ens har 
ställt frågorna (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 
 
Genom dokumentation följs barnens och barngruppens lärande under de olika temaarbetenas 
gång. Pedagogerna genomför intervjuer med barnen, de fotograferar och filmar. Denna 
dokumentation lägger grunden för reflektioner i arbetet med barngruppen och i samtal med 
kollegor. Deras syfte med detta är att hela tiden kunna utveckla och förändra verksamheten 
(Jonstoij & Tolgraven, 2001). 
 
Något som är utmärkande för Reggio Emila förskolor är piazzan. Piazzan är ett centralt och 
stort lekutrymme för alla barnen på förskolan. I dessa lekutrymmen brukar det finnas speglar 
uppsatta i olika vinklar, speglar finns även uppsatta lite varstans på förskolan. Syftet med 
speglarna är att barnen ska kunna betrakta sig själva och skapa sin egen identitet (Abbot & 
Nutbrown, 2005). I detta lekutrymme brukar det bland annat finnas fyrkantiga podier i olika 
höjder så barnen både kan klättra och krypa runt. Rummet brukar vara uppdelat så det finns 
möjlighet till avskildhet och olika sorters aktiviteter, innanför en avskärmning kan det till 
exempel finnas en vrå för utklädningskläder och rekvisita (Wallin, 1996). 
 
Något som även är väldigt viktigt i Reggio Emilias förskolor är ateljén. Ateljén är anpassad 
efter barnen med låga hyllor så att de ska kunna nå allt material. Miljön på förskolan ska vara 
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tydlig, lättillgänglig och inspirerande. Barnen ska på egen hand kunna använda sig av de 
material som finns på förskolan. Genom att ha möbler i barnens höjd och ha allt material 
lättillgängligt blir barnen mer självgående (Wallin, 2003). De ser på miljön som en pedagog, 
som ska stimulera och inspirera barnen. Miljön ska hjälpa barnen att utmana dem i deras 
tankar och fantasier (Wallin, 1996). 

Estetik 
I den estetiska verksamheten där drama, musik, rörelse och bild ingår kan en så kallad estetisk 
upplevelse frambringas. En estetisk upplevelse kan definieras som en upplevelse genom 
sinnena, antingen är det en upplevelse av välbehag eller en av obehag. En estetisk upplevelse 
genom t.ex. bild, musik och teater kan ge barn emotionella, sinnliga och fantasipräglade 
ingivelser (Paulsen, 1996).  

  

Carlsen och Samuelsen (1991) anser att det är viktigt att pedagogerna stödjer barnen i deras 
estetiska utveckling, men för att pedagogerna ska kunna göra detta är deras egen syn på 
estetik viktig för att de ska kunna utveckla barnen. De menar att pedagogerna måste ta de 
estetiska ämnena på allvar, att när en pedagog säger att den estetiska verksamheten är viktig 
måste de även kunna argumentera över vad som är viktigt för barnens utveckling, kan de inte 
det, blir det svårt att stimulera barnen. Om en pedagog anser att t.ex. bild är något som barnen 
endast ska sysselsättas med bör de fundera över sitt eget synsätt på estetisk verksamhet. 
Paulsen (1996) menar att den estetiska verksamheten ska tas på allvar i tidig ålder, på så sätt 
kan pedagogen hjälpa barnen att utveckla sitt självförtroende som en skapande individ.  
 
Samtal mellan pedagog och barn är något som sällan syns i den estetiska verksamheten, till 
skillnad från de samtal som förs under lek och lärande. Inom den estetiska verksamheten är 
det oftast genomförandet som är det viktiga, t.ex. att sjunga, pyssla, måla och dansa. 
Pedagogerna talar inte om vad det är som ligger till grund till varför man gör en viss sak, vad 
som ligger bakom valet av att läsa en viss bok eller sjunga en sång. Trots detta är det viktigt 
att pedagogerna gör det som är osynligt synligt för barnen, detta sker oftast genom samtal 
pedagoger och barn emellan. I samtal med barnen kan pedagogerna ställa frågor som kan 
frambringa sinnesupplevelser när det gäller den estetiska verksamheten (Pramling Samuelsson 
et al., 2008). 

Drama 
Ordet drama liksom estetik härstammar från grekiskan och betyder att uppleva genom sina 
sinnen. Likt musik, dans och bild är drama en estetisk uttrycksform (Erberth & Rasmusson, 
1996).   
 
En pedagogisk ledd och organiserad verksamhet inom drama, kan kallas för dramalek, 
pedagogisk drama, drama eller teaterlek, medan barnens fria lek kan kallas för dramatiskt 
skapande. I den pedagogiskt ledda verksamheten får barnen chans att skapa roller med hjälp 
av kroppsrörelser och ljud. Känslor och upplevelser är något som barn får möjlighet till att 
uttrycka inom drama, där de kan använda sig av sin fantasi och inre föreställningsförmåga. 
Genom drama kan barnen utveckla sin rums- och kroppsuppfattning, att lyssna, sin 
iakttagelseförmåga och sitt symboltänkande (Granberg, 1998). 
 
Drama brukar oftast förknippas med att spela en påhittad roll, men när det gäller små barn 
behöver drama ses med andra ögon. Drama med små barn bör istället rikta in sig på barnets 
mönster, imitationer, kroppslighet och handlingar (Løkken, Haugen & Röthle, 2006). Enligt 
Carlsen och Samuelsen (1991) innebär drama att använda hela kroppen och utveckla alla 
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kroppens funktioner t.ex. rörelse och röst. Genom drama kan barnen få användning av alla 
sina fem sinnen samt rörelsen, de får en möjlighet till att utveckla sin kroppsmedvetenhet och 
de lär sig även att samspela med andra människor. Drama kan ge oss en förståelse för barns 
estetiska agerande. Drama kan även innebära icke-verbal sinnesupplevelse, kommunikation 
och samspel mellan barn – barn och mellan barn – vuxna, drama med de minsta barnen kan då 
underlätta kommunikationen och samspelet dem sinsemellan (Løkken et al. 2006). 
 
Drama kan innebära många olika grenar t.ex. ringlekar, sinneslekar, associationslekar, 
sånglekar, danslekar, fantasilekar, högläsning, dockteater, mimlekar och dramatiseringar av 
sånger och sagor. Utgångsmaterialet för drama är barnet själv i interaktion med omgivningen 
(Carlsen & Samuelsen, 1991). En uttrycksform inom ämnet drama som för det mesta 
intresserar barn oavsett ålder är dockteater. Detta är något som lätt går att ordna i förskolans 
verksamhet och som bidrar till sinnesupplevelser som kan göra att barnen själva vill göra sin 
egen lek med hjälp av t.ex. handdockor (Løkken et al., 2006).  
 
Carlsen och Samuelsen (1991) anser att för barnen i förskolan är det även viktigt att de får 
uppleva teater, en barnanpassad teaterföreställning uppskattas av barnen som i sin tur bjuder 
in till inlevelse och medagerande, den ger inspiration till både små och stora barn. Løkken et 
al.(2006) anser att det även är viktigt att barnen efter en föreställning får en möjlighet till att 
utforska rekvisitan. Genom att göra det är chansen större att barnen fantiserar vidare utifrån 
det de nyss har upplevt. Om barnen får prova rollfigurernas kläder kan detta medföra att de 
återskapar de upplevelser de fått från föreställningen. Får även scenografin stå kvar och 
barnen får tillgång till den kan det uppmuntra till rörelse och lek i ett samspel mellan barnen. 
Vilket i sin tur kan medföra att barnen utvecklar sina estetiska upplevelser. 

Musik 
Barnet uppfattar musiken redan när det ligger i mammans mage. Rörelserna och ljuden som 
mamman framkallar tar fostervattnet emot och fördelar. Det är i magen som den första 
estetiken får sin grund. När barnet sedan är fött erövrar det mycket tidigt i livet musiken och 
texten för att använda det i sin egen utveckling. Grundpelarna för musik såsom rytm, puls och 
sång är alla viktiga för barnets språkutveckling (Wiklund, 2001). En viktig del av 
språkinlärningen är sång och musik. Genom rörelsesånger underlättas språkförståelsen då 
barnen får en möjlighet att använda sig av flera sinnen samtidigt, där orden sammanbinds 
språkligt, synligt och kroppsligt. Små barn som inte har sitt talade språk får chans till att 
”sjunga” genom att göra rörelserna (Granberg, 1998).  
 
Örat är det sinnesorgan som uppfattar musik som ett språk. Även motoriken och rörelsesinnet 
aktiveras när ljud träder in genom örat, oavsett vilket ljud det är. Pedagogens uppgift är att 
hjälpa barnet att träna sina sinnen, där de i musiken får chans till att öva på att skilja olika ljud 
åt och att lyssna. Genom att föra dialog med barnen får de en möjlighet att skapa en förståelse 
för sina ljudupplevelser. Via dessa dialoger bevaras de ljudintryck barnen fått, t.ex. då 
pedagogen frågar barnen efter en dag utomhus om det var något speciellt ljud de 
uppmärksammade under dagen (Carlsen & Samuelsen, 1991). 
 
Utgångspunkten för musik är ljud. Ljuden behöver inte enbart komma från instrument, utan 
kan skapas med stöd av rösten och kroppen. Rösten är den största ljudkällan människan har, 
men kroppen är även den en stor ljudkälla. Med kroppens hjälp kan barnen framkalla många 
olika ljud, t.ex. med händer och fötter. Oberoende av vilken ljudkälla som används är syftet 
att barnen ska lära sig att handskas med musikens grundelement såsom toner, ljudstyrka, puls 
och takt (Carlsen & Samuelsen, 1991).  
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Att ett barn står och hoppar eller gungar i takt till musik är något som de flesta ser som något 
naturligt. I alla kulturer hör rörelse och musik ihop. Därför anses det att musik med små barn 
ska användas tillsammans med lek och rörelser. Denna tanke bidrar till begreppet rytmik. 
Rytmik står för takt, puls och tempo ihop med rörelser. Detta ska sammanbinda musiken och 
kroppens rörelser. Från början var rytmikens syfte att lära sig musiken, det vill säga de 
musikaliska begreppen och känslorna som musiken framkallar. Men det har visat sig att 
rytmiken inte bara utvecklar barnen i det musikaliska utan det sker även en utveckling av hela 
barnet. I rytmiken tränar barnen inte enbart sin motorik utan även sin emotionella förmåga 
och sociala kompetens. Barnen måste lära sig att anpassa sig efter de andra så att de börjar 
sjunga samtidigt, och även lära sig att handskas med sina egna röstresurser. Det är 
pedagogens skyldighet att ta till vara på musiken och rytmiken i verksamheten, då barn har en 
rättighet att ha tillgång till detta, som utvecklar och stimulerar deras utveckling på alla plan 
(Fagius, 2007).   

Rörelse 
Enligt Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt och Ågren (1998) är rörelse något som barnet 
utför spontant. Det är ett naturligt sätt för dem att utveckla sig på de fysiska, mentala och 
kognitiva områdena. Även Granberg (1998) anser att barnet utvecklar sin motorik och 
inlärningsförmåga, och att ett barns rörelse är viktig för inlärning då det finns samband mellan 
emotionell utveckling, motorisk utveckling och intellektuell utveckling. Carlsen och 
Samuelsen (1991) menar att barn med hjälp av rörelsen utvecklar sitt rörelsesinne, 
känselsinne och synsinne.  
 
Rörelse med barn kan även kallas för rytmik, rytmikpedagogiken grundades av en schweizisk 
musikpedagog och forskare vid namn Émile Jaques Dalcroze. Genom att se ett samband 
mellan musik och kroppsrörelser arbetade han fram ett tillvägagångssätt för att kunna ta till 
sig musikaliska begrepp genom rörelsen. I rytmiken engageras hela barnet, då de arbetar med 
hela kroppen. Genom rytmiken utvecklar barnet förutom de musikaliska sidorna sin fantasi 
och lyhördhet, motorik, uttrycksförmåga, koncentration, kropps- och rumsuppfattning och 
språk (Granberg, 1998). 
 
Hos små barn är rörelse något naturligt, där ljud och rörelse hör ihop och är nära 
sammankopplade med varandra. Ett barn sitter sällan stilla då de hör rim och ramsor, musik 
eller sång- och rörelselekar då dessa uppmuntrar barn till aktivitet (Granberg, 1998). Enligt 
Pramling Samuelsson et al. (2008) kan barnen genom rörelsen utforska musiken, genom att 
känna musikens puls och takt. Men rörelse ska inte bara vara ett hjälpmedel till musiken utan 
rörelsen ska ses som en egen disciplin. Även Carlsen och Samuelsen (1991) anser att rörelse 
många gånger inte ses som ett eget estetiskt ämne, men att det är både önskvärt och 
nödvändigt att rörelsen gör det och inte alltid tillsammans med musik. 

Bild 
Enligt Granberg (1998) är bildskapande en aktivitet som pedagogen ofta startar. Till 
bildskapande hör både två- och tredimensionellt skapande. Tvådimensionellt skapande kan 
ses som teckning och målning. Tredimensionellt skapande kan vara skapande med trolldeg, 
play-doo-lera, bakdeg, snö, gips, trä, stenar och pinnar. Valet av material ska vara genomtänkt 
för att underlätta barnets bildskapande, och att det är pedagogen själv som måste dra 
slutsatsen över vilket material som är lämpligt för den specifika åldersgruppen. Till exempel 
uppskattar yngre barn när det blir mycket färg på penseln och pappret, därför är kanske inte 



9 

färgkakor ett alternativ eftersom det är en lång procedur att få fram den starka färgen 
(Bostelmann & Mattschull, 2005).  
 
Pedagogen har en viktig roll i allt bildskapande då denne ska finnas med och delta för att visa 
barnen hur materialet ska användas (Granberg, 1998). Bendroth Karlsson (1996) menar att om 
pedagogen har mycket erfarenhet av bildskapande vågar hon/han improvisera mer 
tillsammans med barnen. Granberg (1998) anser att det är i samtalet med pedagogen som 
barnet utvecklas. Därför är det viktigt att pedagogen samtalar med barnen under 
bildskapandet. Hon menar även att barnen ska ha chans till att använda ett nytt material 
många gånger för att bli bekant med det. Även Bostelmann och Mattschull (2005) menar att 
barnen måste få bekanta sig med nya material. I och med det utvecklar de sin fingerfärdighet 
och iakttagelseförmåga. För att barnen ska kunna ta till sig ett nytt material ska skapande ske i 
mindre grupper tillsammans med en pedagog. Ju yngre barnen är desto mer genomtänkt måste 
planeringen vara (Granberg, 1998).  
 
Trots att det finns mycket material för skapande aktiviteter i förskolan kommer detta material 
sällan till användning menar Nordin-Hultman (2006), som refererar till Almqvist, eftersom 
barnen sällan har tillgång till det. Granberg (1998) menar för att barnen ska kunna skapa på 
eget initiativ bör materialet finnas lättåtkomligt på hyllor i deras egen höjd. Enligt Ericsson 
och Eriksson (1980) kan användandet av bild för barn vara ett sätt att uttrycka sina känslor 
och erfarenheter på. De kan även träna sin jag-uppfattning, begreppsbildning och 
kommunikation med hjälp av bildskapande. Carlsen och Samuelsen (1991) anser även att bild 
utvecklar synsinnet och känselsinnet. Även Granberg (1991) menar att barnet får upplevelser 
av händernas kontakt med ett material eller av synen när två färger blandas och en tredje färg 
uppkommer.  
 
Barns skapande ska enligt Granberg (1998) inte ses som en dekoration utan mer som ett verk 
av den lärandeprocess de genomgått. Det vill säga det är vägen dit som är det viktiga och inte 
det färdiga resultatet. Bildskapande kan även ses som en pågående inlärningsprocess.  
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3. Metod 
I detta kapitel redogör vi för vårt val av metod, hur urvalet gick till, hur intervjuerna 
genomfördes och de etiska överväganden vi gjort. Vi redogör även för hur bearbetningen av 
det insamlade materialet gått till. Vi avslutar med att göra en utvärdering av metodvalet.  

Metodval 
Vi har i vårt examensarbete använt oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt Stukat 
(2005) är det problemformuleringen som ska styra valet av metod. Vi övervägde att göra 
enkäter, men för att säkrast få svar på våra frågeställningar ansåg vi att intervjuer var bästa 
tillvägagångssättet. Bryman (2002) anser att vid användandet av en enkät kan man inte få 
fördjupade svar och det finns ingen hjälp tillgänglig om det skulle uppstå frågor om enkäten. 
Därför bestämde vi oss för att intervjuer är det bästa tillvägagångssättet för att få så bra 
material som möjligt. När datainsamlingsmetoden var bestämd, dök det upp frågor om 
huruvida vi skulle ha strukturerade eller semistrukturerade frågor. En strukturerad intervju 
innebär att den som intervjuar ställer frågor utifrån ett frågeschema där frågorna ställs i den 
ordning de står. Semistrukturerade intervjuer innebär att man har ett frågeschema, men där 
ordningen på frågorna kan variera utifrån samtalet. Samt att det finns möjlighet till att ställa 
följdfrågor (Bryman, 2002). Vårt val föll på semistrukturerade intervjuer och anledningen till 
detta var att vi ansåg att vi lättare skulle kunna styra intervjuerna och ställa följdfrågor.  

Urval 
I vår undersökning har vi besökt fem förskolor där nio förskollärare och en fritidspedagog 
intervjuats. De förskollärare/fritidspedagog som har deltagit är utvalda beroende på om de 
arbetar på traditionell-, Montessori- eller Reggio Emilia inspirerad förskola. Ett krav som vi 
hade var att antalet intervjuade skulle vara jämt fördelade inom varje pedagogisk inriktning. 
Totalt blev det tre förskollärare från en traditionell förskola, tre förskollärare från två 
Montessori förskolor och tre förskollärare och en fritidspedagog från två Reggio Emilia 
inspirerade förskolor.  

Genomförande 
För att gå etiskt tillväga har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2009), de fyra etiska 
principerna är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vi kontaktade först de berörda förskolecheferna och informerade dem om vår 
studie och vårt syfte för att få ett godkännande från dem om att få komma och intervjua deras 
personal. Därefter tog vi kontakt med berörda personer och informerade även dem om vår 
studie och skickade ut ett informationsbrev (se bilaga 1). Förskollärarna fick själva bestämma 
om de ville medverka eller ej i vår studie, de fick även information om att varken de själva 
eller deras förskola skulle nämnas vid namn i vårt examensarbete, vi har istället valt att 
använda oss av fiktiva namn på de intervjuade pedagogerna. De fick även information om att 
allt material endast kommer att vara tillgängligt för detta arbete och att det sedan kommer att 
arkiveras. Genom detta tillvägagångssätt anser vi att vi följt de etiska principerna.  
 
De fiktiva namnen vi valt att använda oss av är: 

 
Traditionell förskola 

 Tina, förskollärare, 1-3 års avdelning   
 Tuva, förskollärare, 1-3 års avdelning  
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 Titti, förskollärare, 1-3 års avdelning och 3-5 års avdelning 
 Montessori 
 Margareta, förskollärare/montessoripedagog, 3-5 års avdelning 

Maria, förskollärare/montessoripedagog, 3-5 års avdelning  
 Malin, förskollärare, 3-5 års avdelning 
 Reggio Emilia 

Rut, förskollärare/pedagogista/atelierista,  
Rebecca, förskollärare, 3-5 års avdelning 

 Rose-Marie, förskollärare/pedagogista, 1-3 års avdelning 
 Ritva, fritidspedagog, 3-5 års avdelning 
 
Av de intervjuade pedagogerna arbetar några på samma avdelning. Tina och Tuva arbetar 
tillsammans på en avdelning och även Margareta och Maria arbetar tillsammans. 
 
Under intervjuerna har vi båda deltagit, anledningen till detta beslut var att vi ansåg att vi 
skulle kunna få ut mer av intervjuerna då vi båda var närvarande och kunde ställa följdfrågor.  
Vi valde att göra intervjuer enskilt med var och en av pedagogerna så att de inte skulle 
påverkas av varandras svar, med undantag från två intervjuer som vi gjorde två och två, detta 
var något vi inte kunde påverka då pedagogernas tidsschema var pressat. Vi bokade in 
intervjutider med de berörda pedagogerna på deras förskolor. Vi satt i ett enskilt rum för att 
inte bli störda av verksamheten runtomkring. Innan intervjun startade informerade vi återigen 
om vårt arbete och frågade om det uppstått några frågor sedan vi talades vid sist. Vi 
informerade även om att vår intervjumetod var en semistrukturerad intervju, där vi utgick från 
några intervjufrågor som bl.a. handlade om pedagogens syfte med estetisk arbete och om 
estetiskt arbete planeras in i verksamheten (se bilaga 2 för fullständiga intervjufrågor). Vi 
informerade även om att det under intervjuns gång kunde dyka upp följdfrågor. Vi 
informerade återigen om att de och deras förskola kommer att vara anonyma. Även om det 
framgick i informationsbrevet berättade vi att intervjun skulle spelas in via bandspelare, men 
att detta var frivilligt. En anledning till valet av att spela in via bandspelare var att vi ansåg det 
vara det bästa sättet att kunna gå tillbaka till intervjutillfället och lyssna på vad den 
intervjuade sagt. En annan anledning var att vi båda skulle vara engagerade i intervjun. Om vi 
använt oss av anteckningar skulle det kännas som om att en av oss inte var närvarande under 
intervjutillfället. För att få struktur på intervjun valde vi att dela upp våra frågor oss emellan. 
Men följdfrågor var något vi båda ställde oavsett vem av oss som ställt frågan. Innan vi 
avslutade intervjun frågade vi om den intervjuade hade några frågor eller något mer att 
tillägga.  

Bearbetning av data 
Vi började med att bara lyssna igenom intervjuerna. Efter detta lyssnade vi igenom dem igen 
samtidigt som vi skrev ner svaren under respektive fråga. Sedan sorterade vi alla de 
intervjuades svar på fråga 1 på samma ställe o.s.v. Detta gjorde vi för att vi lättare skulle få en 
överblick över hur lika och olika de intervjuade svarat på respektive fråga. Vi försökte hitta en 
röd tråd i svaren för att vi lättare skulle kunna sammanställa ett resultat. När vi sammanställt 
svaren kunde vi lätt se ett övergripande tema under varje fråga som sedan har bildat våra 
rubriker i resultatdelen. Under tiden vi sammanställde intervjuerna fick vi syn på att flera 
frågor gick in i varandra, så dessa valde vi att slå ihop under en och samma rubrik.  

Metodanalys 
Den semistrukturerade intervjumetod vi använt oss av anser vi har fyllt sitt syfte väl då vi på 
ett bra sätt kunnat styra intervjuerna och få en möjlighet att ställa följdfrågor. De frågor vi haft 
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och de svar vi fått på dem har alla gett en bra grund för vårt resultat och vår diskussion. Vårt 
sätt att genomföra intervjuerna anser vi har varit bra även om några intervjuer skedde i par, 
vilket inte var vår tanke från början. Vi kände att intervjuerna som skedde i par gav lite mer 
eftersom de fick en chans till att diskutera frågorna med varandra. Detta kan även vara en 
nackdel då vissa kanske inte vågar stå för sina egna tankar. Vi anser ändå att denna form att 
intervju var bättre och kändes bättre eftersom diskussionen blev livligare och stämningen var 
inte lika spänd som vid de enskilda intervjuerna.  
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4. Resultat 
Under denna rubrik redovisas det resultat vi fått utifrån de frågor som ställdes under 
intervjuerna. Utifrån de svar som vi fick vid intervjuerna har olika teman uppkommit som 
bildar underrubriker. Vi har låtit en del av pedagogernas språkbruk vara kvar även där vi inte 
har citerat dem. 

Pedagogernas definition av estetiskt arbete 
De intervjuade pedagogernas definition av estetiskt arbete är relativt lika, det vill säga alla är 
överens om att skapandet har en stor del i den estetiska verksamheten. För Malin som arbetar 
på en Montessori förskola handlar det om skapande utifrån barnens intressen. Även Margareta 
talar om barnens intressen, där hon säger: 
 

Estetiskt arbete är ett uttrycksmedel för barnen, vad de vill ge uttryck för idag. 
Där ligger vi lite efter med det barnen ser och upplever. Vi vet inte vart barnens 
intressen i leken ligger idag. (Margareta, Montessori) 

 
Tina och Tuva säger även att drama och musik hör till estetiskt arbete. Ritva definierar 
estetiskt arbete med att säga att pedagogerna ska låta barnen ha sin egen fantasi och deras 
uppgift är att försöka locka fram det kreativa hos barnet, samt att de ska följa barnens intresse 
och tankar mer än sina egna. Rut och Rose-Marie som båda arbetar på en Reggio Emilia 
inspirerad förskola talar om att man ska ge barnen hundra språk, Rose-Marie förklarar det på 
så sätt att: 
 

Det finns hundra sätt att arbeta med de hundra språken, det finns hundra sätt att 
göra saker, tänka på, arbeta med de olika estetiska ämnena, hundra sätt att måla 
o.s.v. Det handlar om att hitta barnet i barnet så de får göra på sitt sätt. Man 
behöver inte göra lika. (Rose-Marie, Reggio Emilia) 

 
Estetiskt arbete för mig är skapande arbete utifrån din fantasi, skapande lust – 
det finns inget rätt och inget fel. Alla gör det de tycker om, jag tycker inte det 
ska behöva vara lika. (Titti, traditionell) 

 
Likt Rut och Rose-Marie talar Rebecca om de hundra språken som Reggio Emilia 
pedagogiken förespråkar, och menar att det är viktigt att komma ihåg att det inte bara handlar 
om lera och skapande utan om att t.ex. låta barnen lyssna på musik, att koppla ihop musik 
med skapande och frigörande dans som vi tolkar är att barnen får dansa hur de vill. Rut menar 
att det inte finns någon begränsning inom estetiskt arbete, det kan vara allt från limpistol till 
att skapa ute i naturen. Margareta och Maria från samma Montessori förskola anser även att 
den praktiska delen är estetiskt arbete t.ex. att skala en potatis.  
 
Den slutsats vi kan dra av detta är att alla pedagoger anser att bild har en stor del i den 
estetiska verksamheten. Av de svar vi fick från pedagogerna som arbetar på den traditionella 
förskolan drar vi slutsatsen att estetiskt arbete för dem är mestadels drama, musik och 
skapande. Om vi har tolkat pedagogerna från Montessori förskolorna rätt anser de att estetiskt 
arbete är ett sådant brett ämne att det är svårt att definiera det, eftersom det är så mycket från 
förskolans vardag som ingår i estetiken. De Reggio Emilia inspirerade förskolorna utgår från 
deras pedagogiks ordspråk där pedagogiken säger att ett barn har hundra språk. Med detta 
menar pedagogerna att det finns hundra sätt att både tänka och göra saker på, vilket vi tolkar 
att de tar fasta på i sin verksamhet. Den tolkning vi gör är att pedagogerna anser att de bör 
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utgå från barnens intressen och inte sina egna oavsett vilken pedagogisk inriktning de arbetar 
inom. 
 

Pedagogernas inspirationskällor 
Margareta och Maria säger båda att de får inspiration från barnen, Tuva säger att hennes 
inspiration kommer från kollegorna och barnen, om barnen är äldre och kan säga själva vad 
de vill göra.  
 

Inspirationen kommer ifrån barnen. Det behöver inte betyda att de själva säger 
vad de är intresserade av utan det kan räcka med att jag som pedagog ser vart 
intresset ligger hos barnen. (Rut, Reggio Emilia) 

 
Rose-Marie och Rut hämtar även sin inspiration från litteratur som är förknippad med deras 
Reggio Emilia pedagogik. Att få inspiration från tidningen Förskolan är något som Tina talar 
om, speciellt till att få idéer om temaarbeten vilket hon känner att arbetslaget behöver bli 
bättre på att arbeta med på hennes traditionella förskola. Även Ritva och Rebecca som arbetar 
på en Reggio Emilia inspirerad förskola hämtar sin inspiration från böcker, de berättar också 
att de får inspiration från olika studiebesök de gör. Sedan har de en handledare som kommer 
och ger förslag på förbättringar kring miljön och ger dem utmaningar i verksamheten. Varje 
vecka har alla avdelningar möten tillsammans där de sitter och diskuterar vad de gör o.s.v. 
och genom detta får de idéer från varandra. Malin hämtar också sin inspiration från kollegor, 
idéerna kan även komma från andra förskolor och skolor. Sedan anser hon att man även kan 
hämta inspiration av att bara gå i affärer.  
 
Vår slutsats av detta är att alla pedagoger oavsett pedagogisk inriktning hämtar sin inspiration 
från barnen. Pedagogerna får även sin inspiration från kollegor. 

Pedagogernas intresseområde 
Alla pedagoger som vi intervjuat anser att bilden är det ämne som tilltalar dem mest. Även 
musik och rörelse är något som ligger nära deras intresseområde. Rut som arbetar på en 
Reggio Emilia inspirerad förskola säger att: 
 

Bild och skapande är det som tilltalar mig mest. Men allt går egentligen in i 
varandra. Alla estetiska ämnen blir ett sammanhang och det är sammanhanget 
som är det viktiga. Musik är t.ex. inte bara sjunga och inget ämne är viktigare än 
det andra. (Rut, Reggio Emilia) 

 
Montessoripedagogerna Margareta och Maria anser även de att ämnena går in i varandra, i 
och med det menar de att det är svårt att se vilket ämne som man arbetar mest med. Båda 
påpekar att intresset bland ämnena är varierat bland förskolans personal och att de på så vis 
kompletterar varandra. Rebeccas största intresseområde är musiken, där hon försöker spela 
olika typer av musik t.ex. rock eller klassisk. På fredagar brukar hon ha frigörande dans med 
barnen och menar på att det blir ett härligt möte för barnen där de får röra sig till musiken och 
att de barn som är blyga släpper loss vid dessa tillfällen.  
 

Mitt personliga intresseområde ligger på rörelsen. Men fokuset har legat på 
skapande eftersom det är det ämnet som har intresserat barnen mest. (Malin, 
Montessori)  

 
Ritvas intresse är bild, men hon tycker även om att arbeta med rörelse, vilket även är ett 
favoritämne bland barnen. Där de får chans till att röra sig till musik och vara t.ex. clowner 
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som hoppar, man går i takt eller är förstenade. De dansar en och en, dansar på rumpan och 
magen osv.  
 
Den slutsats vi kan dra av detta är att det är bilden som är det främsta intresseområdet hos 
pedagogerna. Inom varje pedagogisk inriktning kan vi se en stor spridning gällande 
pedagogernas intresseområden men vi tolkar det som om att bara för att pedagogerna har ett 
specifikt intresseområde behöver det inte betyda att de arbetar med det. Vi fick uppfattningen 
att de vill utgå från barnens intressen (se kap om pedagogernas definition av estetiskt arbete).  

Drama – ett ämne som hamnar i skymundan 
De ämnen som prioriteras i förskolorna är bild och musik, men även rörelsen har en del i 
verksamheten men sällan som ett planerat ämne. Rörelsen ingår ofta i musiken då många av 
sångerna som sjungs på förskolorna har rörelser inkluderade. Rut anser att rörelsen är något 
som barnen får hela tiden när de t.ex. är ute och leker i skogen eller på gården. Enligt Malin är 
det musiken som prioriteras just nu på hennes Montessori förskola eftersom det är barnens 
intresse. Hon menar att deras fokus kan ändras från termin till termin, då de arbetar helt och 
hållet utifrån barnens intresse. Till exempel kan en termin handla mycket om skapande medan 
nästa termin inte innehåller så mycket estetiskt arbete, eftersom barnen helst vill vara ute och 
leka. Margareta och Maria som arbetar på en Montessori förskola säger båda att de arbetar 
ganska mycket med drama medan de andra intervjuade säger att de arbetar lite med drama.  
 

Drama arbetar vi inte alls med, jag vet inte varför det är så. Men det kan bero på 
intresse och att vi är dåliga på att anpassa det till små barn. Vissa saker är ju 
enkla men ändå är vi dåliga på det. Jag arbetade mer med drama när jag arbetade 
med äldre barn. (Tina, traditionell) 

 
Jag vet inte varför det inte arbetas något med drama, förmodligen har det med 
åldrarna på våra barn att göra. I och för sig kan man ju kanske göra det med dem 
också, men jag tror det är där det stoppar. (Tuva, traditionell) 

 
Rose-Marie tror att det behövs mer kunskap om drama. Enligt verksamhetsidén på hennes 
arbetsplats som är en Reggio Emilia inspirerad förskola ska de arbeta spontant vilket blir svårt 
om man inte har goda kunskaper om ämnet, därför tror hon att drama blir ett ämne som blir 
åsidosatt. Ritva tror att anledningen till att drama inte används så mycket kan bero på intresset 
hos pedagogerna, men hon tror även att det för deras del beror på att de inte har lokaler för det 
samt att det är en organisationssak. Det vill säga att om alla barn är inne och ska delta i drama 
går det inte att organisera eftersom det är för trångt. Ritva tillägger att det går att organisera 
men att man då måste vara väldigt intresserad av ämnet. Men sedan funderar hon på om 
drama verkligen behöver vara så stort. 
 

Jag är nu så inkörd på Reggio Emilias tankesätt, där man säger att man inte ska 
styra barnen utan allt ska ske spontant. Därför känner jag att det tar emot att 
arrangera drama eftersom jag vill att det ska komma ifrån barnen. Men jag 
erkänner att det är fel att jag inte ger barnen drama bara för att jag inte vill styra 
dem. På så vis tycker jag det vore bra med en fortbildning i ämnet. (Rebecca, 
Reggio Emilia) 

 
Rut som arbetar på en Reggio Emilia inspirerad förskola talar om att de ämnen som hon har 
kunskaper i blir de ämnen som prioriteras, hon menar att man tyvärr lätt blir bekväm när man 
känner att man kan ett ämne. Medan Margareta och Maria som arbetar på en Montessori 
förskola menar att man inte ska förstora upp allting och göra det svårt, drama behöver inte 
innebära att man ska skapa en pjäs utan det räcker med att dramatisera en sång. Malin medger 
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att drama är ett ämne som används ganska lite just nu på hennes Montessori förskola, men 
hon tycker att det är ett bra ämne att ta till för att få med alla barnen. 
 

Jag hade en barngrupp en gång som hade svårt att låta alla barn vara med och 
leka. Det var alltid någon som kom och sa att han/hon inte fick vara med. Vid 
sådana situationer tog vi till drama som ett knep till att få barnen att fundera 
över den situation som skett. (Malin, Montessori) 

 
Utifrån vårt resultat har vi kommit fram till att drama hamnar i skymundan. Vår tolkning 
utifrån den traditionella förskolans syn på drama är att de inte arbetar med detta ämne på 
grund av att de tror att barnen är för små för att utföra drama. Vi har även fått uppfattningen 
att de Reggio Emilia inspirerade förskolorna inte har så stora kunskaper i ämnet eftersom de 
anser att de inte kan arbeta spontant med det. Vi tolkar det som om att de skyller på olika 
saker för att inte behöva arbeta med drama. Montessori förskolorna däremot har vi fått 
uppfattningen om att de vet vad drama med barn kan vara och att det är därför de har lättare 
att anpassa ämnet till barnen i gruppen. 

Estetiskt arbete – planerat eller inte? 
Det är variation på hur mycket tid som läggs åt planering gällande estetiskt arbete hos de 
pedagoger som ingår i undersökningen. Tina, Tuva och Titti som alla arbetar på en traditionell 
förskola säger att just nu är det inte så mycket planering överhuvudtaget. Det största fokuset 
ligger nu på alla rutiner och att få en trygg barngrupp. Det enda som planeras in är samlingar, 
där musiken har stort fokus. Att få en trygg barngrupp är även något som Malins Montessori 
förskola arbetar mycket med nu då det är många yngre barn som börjat, därför hamnar 
planeringen av estetiskt arbete i skymundan. De har fokuserat mer på att vara ute i naturen. 
Men hon tillägger att de brukar planera in målning och skapande som barnen får utöva i 
naturen. Det skapande som utövas inomhus planeras oftast inte in då materialet alltid finns 
tillgängligt för barnen. Den planering som sker i verksamheten utgår alltid ifrån barnen, då det 
är barnens intresse som prioriteras och inte det pedagogen tycker är intressant. På Rut och 
Rose-Maries Reggio Emilia inspirerade förskola arbetar de i projekt, de planerar in vad 
projektet ska handla om som nu är bygg och konstruktion. Barnen har samlat in glasspinnar 
men de planerar inte in vad som ska göras med glasspinnarna utan det är sådant som ska ske 
spontant.  
 

Om vi planerar in estetiskt arbete? Självklart! Eftersom vi har ett utforskande 
arbetssätt och vi arbetar Reggio Emilia inspirerat. Tanken är att de yngsta 
barnen ska bli erbjuden många olika saker för att sedan när de blir äldre kunna 
göra de aktiva valen – det är den planeringen vi har. Men vi planerar inte in att 
på onsdag kl 9 ska vi ha bild utan det är en aktiv levande del för barnen, men vi 
planerar in att det ska finnas tillgängligt material för dem t.ex. staffli och färg på 
småbarnsavdelningen. (Rut, Reggio Emilia) 

 
Ritva som också arbetar på en Reggio Emilia inspirerad förskola planerar in att det ska finnas 
material tillgängligt, men hon anser även att det är viktigt att allt i verksamheten ska planeras 
för att få den att fungera. Rebecca säger att fritt skapande och målning alltid finns tillgängligt 
för barnen, så det är bara för dem att ta fram själv och måla, men att i situationer där man vill 
arbeta med en liten grupp och utmana dem, det är då det krävs mer planering. 
Montessoripedagogerna Margareta och Maria medger att de inte har kommit igång med 
planeringen ännu eftersom de strukturerat om verksamheten. Förut hade de rörelse inplanerat 
varje vecka. De har en liknande verksamhetsidé som Rut och Rose-Marie på den Reggio 
Emilia inspirerade förskolan de arbetar på, de planerar in materialet men inte vad som ska 
göras med det. De har inga gruppuppgifter som planeras in som t.ex. temaarbete och 
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gemensamma julpyssel utan pedagogen tar fram juliga material men sedan är det barnen 
själva som bestämmer vad som ska göras med materialet.  
 
Vår tolkning är att pedagogerna på den traditionella förskolan tycker det är viktigare att få en 
trygg barngrupp än att engagera sig i estetiskt arbete. Även Montessori förskolorna fokuserar 
på att få en trygg barngrupp, men vår uppfattning är att de ändå planerar in att det ska finnas 
tillgång till skapande material för barnen. En tolkning som vi gjort utifrån de Reggio Emilia 
inspirerade förskolornas planering är att pedagogerna inte tycker det är viktigt att planera in 
estetiskt arbete utan de tycker det är viktigast att planera in att det ska finnas material. 

Läroplanen och den egna verksamhetsidén 
Rebecca säger att eftersom hon arbetat länge så vet hon vad som förväntas av henne när det 
gäller läroplanen, och menar då på att det går på automatik. Tina och Malin menar att 
läroplanen finns någonstans i bakhuvudet eftersom det är så man som pedagog ska arbeta. 
Men medger att de inte alltid tänker på vad som står i den. Tuva säger att det är något som ska 
täckas upp så hon utgår från att det är något alla pedagoger har i åtanke. Även Rut utgår från 
att alla i personalen har läroplanen i åtanke eftersom det är något man som pedagog ska följa. 
 

Men är det målen i läroplanen som är det viktiga eller är det processen? Det är 
något som man kan fundera över. (Rut. Reggio Emilia) 

 
Vi arbetar väldigt mycket efter läroplanen. Ofta går vi tillbaka och tittar på den 
för att hålla oss uppdaterade. Vi har målen uppskriva på lappar för att få 
föräldrarna mer delaktiga i vad vi gör. Genom att visa föräldrarna läroplanen blir 
det mer synligt för dem varför vi gör vissa saker. (Margareta & Maria, 
Montessori)  

 
Alla förskolorna har en egen verksamhetsidé. På den traditionella förskola som Tina, Tuva 
och Titti arbetar på har de gjort en egen verksamhetsidé för förskolan. Den innehåller bl.a. 
förslag på hur man kan arbeta med de estetiska ämnena för att utveckla barnen. 
Verksamhetsidén på Montessori förskolorna grundar sig på Montessoripedagogiken medan 
Rut och Rose-Maries verksamhetsidé ändras från år till år eftersom den grundar sig på de 
projekt de arbetar med.  
 

Vi har en egen arbetsplan som utgår från läroplanen men som är Reggio Emilia 
inspirerad. (Rose-Marie, Reggio Emilia)  

 
På Rebecca och Ritvas förskola har de även något som kallas det pedagogiska året som de 
utgår från, eftersom de arbetar med olika saker beroende på vad det är för månad. Till 
exempel i februari har de skidlopp, i juni har de midsommarfest, i oktober hösttema och när 
det sedan blir december övergår verksamheten till traditioner t.ex. Lucia. På Montessori 
förskolan där Malin arbetar inriktar sig pedagogerna specifikt på att de ska utgå ifrån varje 
barn så att de blir självständiga individer. Hon anser att det är viktigt att ha bra med personal 
så att alla barn blir sedda. Alla förskolor arbetar även med så kallad pedagogisk 
dokumentation, där de dokumenterar vad som sker i verksamheten samt att de reflekterar 
tillsammans med kollegor och med barn.  
 
Vår slutsats är att varken den traditionella förskolan eller den Reggio Emilia inspirerade 
förskolan har något väsentligt att säga om läroplanen. Vi har fått den uppfattningen att de 
hellre lägger sin energi på sin verksamhetsidé än på läroplanen. Medan den ena Montessori 
förskolan arbetar mycket efter läroplanen för att hålla sig uppdaterade.  
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Uttryck, upplevelse, utforska 
På vår fråga om vad syftet med det estetiska arbetet är och vad barnen ska lära sig av det 
svarar Rose-Marie att alla barn är olika, det gäller att hitta det som passar just det barnet. Alla 
tycker inte att det är roligt att måla, just därför är det viktigt att ha en sådan miljö så att barnen 
kan ta för sig själva och göra det som de känner för. Det är även viktigt att man som pedagog 
låter barnen iaktta om de vill och låta allt ta sin tid. Genom att introducera barnen tidigt lär de 
sig att handskas med materialet. 
 

Alla barn ska få lära sig på ett lustfyllt sätt. Det finns många vägar att gå. 
Förskolan ska ge något annat och inte bara komplettera hemmet. Här får de bli 
kladdiga och utforska. De får chans till att utforska sitt eget lärande och 
reflektera tillsammans med de andra barnen. De får utforska t.ex. färg och 
möjlighet att utforska olika sätt att arbeta på. Prova allt! Måla med hela kroppen 
och upptäcka och utmana sig själva. (Rut, Reggio Emilia) 

 
Tina anser att det ska vara en positiv upplevelse att utforska för barnen, och för små barn är 
det även viktigt att de ska få uppleva olika material och få känna med sina sinnen. När man 
arbetar med de små barnen är det inte viktigt att få en färdig produkt utan att de ska få en 
chans att leka med materialet. Titti, Tuva, Margareta och Maria menar på att barnen ska få 
uttrycka sig på sitt sätt genom den estetiska verksamheten. Margareta och Maria menar även 
att de ska få lära känna sig själv och kunna uttrycka sig och få erfarenheter. De anser att 
barnen måste utvecklas för att kunna gå vidare. De menar att vissa barn uttrycker sig väldigt 
väl och att man ser skillnader mellan pojkar och flickor i deras sätt att uttrycka sig. Flickor är 
väldigt utåtagerande när det kommer till att stå på scen, sjunga och dansa medan pojkar ger 
mycket uttryck i leken med t.ex. svärd. Med estetiskt arbete vill Ritva och Rebecca stärka 
barnens självförtroende. Barnen ska inte behöva känna någon prestationsångest när de arbetar 
med t.ex. bild utan de ska känna att det väcker lust och nyfikenhet. Med estetiskt arbete vill 
Malin att barnen ska lära sig att bli självständiga. För att hjälpa barnen att utveckla 
självständigheten tar de på Montessori förskolan till knep för att barnen ska känna att de kan 
själva. Till exempel låter de dem ta ton i samlingar, förutom att utveckla barnen självständigt 
inom det estetiska stressar de inte på barnen vid påklädningen, utan de låter barnen prova 
själva. 
 
Vår slutsats av detta är att alla pedagoger vill att barnen genom estetiskt arbete ska få en chans 
till att utforska olika material, uppleva med sina sinnen och bli självständiga. Vi tolkar det 
som att de Reggio Emilia inspirerade pedagogerna anser att barnen får dessa möjligheter 
genom att introducera materialet tidigt för barnen.  

Estetiskt arbete – en del av vardagen 
På Tina, Tuva och Tittis förskola som har en traditionell inriktning har de sångsamling varje 
dag. En gång i veckan brukar det även vara en storsamling tillsammans med de andra 
avdelningarna där de sjunger sånger. 
 

Det estetiska är en stor del av vardagen, men det skulle kunna vara mycket 
mycket mer. Rörelse är det inte varje dag men ofta. (Titti, traditionell) 
 
Oj! Ja det estetiska bakas ju in under alla rutiner. Man sjunger sånger, rim och 
ramsor, ritar. Det blir lite snuttifierat. När de små sover brukar det kunna bli lite 
mer estetiskt arbete. (Tuva, traditionell) 

 
Tina tar även upp, att när de små barnen gått hem och de större barnen är kvar brukar 
pedagogerna försöka sätta sig ner och måla tillsammans med barnen då det är lugnare i 
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barngruppen. Hon tycker att det är lättare att göra så än att gå iväg med några barn under 
dagen. Rut och Rose-Marie säger att den estetiska verksamheten är deras vardag eftersom 
man arbetar mycket estetiskt i en Reggio Emilia inspirerad förskola.  
 

Det estetiska arbetet är vår vardag. Vi har inte mycket leksaker på våra 
avdelningar utan där är det mer estetiskt och fri tillgång till skapande material, 
musik och dans. Vi brukar även kunna bygga ute och måla utomhus. (Rose-
Marie, Reggio Emilia) 

 
Både Rose-Marie och Rut menar på att det går i vågor, beroende på pedagogernas närvaro och 
vilja men materialet finns alltid tillgängligt. Rebecca och Ritva som också arbetar på en 
Reggio Emilia inspirerad förskola menar att det estetiska hela tiden finns i vardagen då allt 
material alltid står framme. Margareta och Maria menar att allt sker spontant och 
möjligheterna för det estetiska finns hela tiden eftersom materialet alltid finns tillgängligt. De 
försöker variera sig genom att ta ut cd-spelare och ha musik ute på gården och ta ut skapande 
material. Materialet finns tillgängligt för barnen även på Malins Montessori förskola. 
 

Alltså, det är ju olika från dag till dag hur mycket tid som går åt till det estetiska 
arbetet, då det är barnens intressen som avgör. (Malin, Montessori) 

 
Hon menar att vid vissa tillfällen kan det bli lite mer estetiskt arbete då det är något speciellt 
som ska ske t.ex. halloween och jul. Hon påpekar att de inte har några mallar över saker de 
ska göra utan de uppmuntrar barnen till att tänka själva och berätta hur de tänkt.  
 
Vi tolkar det som om att pedagogerna på den traditionella förskolan tycker det är svårt att 
arbeta med de estetiska ämnena med de små barnen, eftersom de oftast tar fram materialet när 
de små sover eller har gått hem. Pedagogerna som däremot arbetar på Montessori förskolorna 
eller på de Reggio Emilia inspirerade förskolor låter inte barnens ålder hindra dem från att ha 
tillgång till materialet. 
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5. Diskussion 
Syfte med denna undersökning är att undersöka om det finns några likheter och skillnader på 
hur de estetiska ämnena används beroende på förskolans pedagogiska inriktning, och om 
pedagogerna arbetar med detta medvetet t.ex. genom att planera in de estetiska ämnena i 
verksamheten. Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att det är både likheter och skillnader 
mellan de olika pedagoger som vi intervjuat och mellan olika pedagogiska inriktningar. 
Skillnaderna vi upptäckte efter intervjuerna var att de på den traditionella förskolan inte 
arbetade så mycket med estetiskt arbete just nu. De dagar de arbetar med estetisk verksamhet 
ligger inte fokuset på något specifikt ämne. De Reggio Emilia inspirerade förskolornas fokus 
ligger däremot på bild/skapande och det är det ämnet de utgår från i deras verksamhet. De har 
även materialet tillgängligt för barnen. Pedagogernas tankesätt på Montessori förskolorna 
påminner om de Reggio Emilia inspirerade förskolornas d.v.s. att materialet ska finnas 
tillgängligt för barnen. Skillnaden mellan dem är att Montessori förskolorna arbetar mycket 
med alla estetiska ämnen eftersom det är barnens intressen som avgör vad de ska arbeta med.  
 
Alla pedagoger talade väldigt gott om alla de estetiska ämnen men det innebar inte att alla 
arbetade så mycket med alla delarna. Vår uppfattning är att alla är medvetna om att estetisk 
verksamhet är bra för barnen då de får en chans till att utforska och få upplevelser. Om de 
sedan drar nytta av det och planerar in de estetiska ämnena medvetet är det svårt att tolka. I 
resultatet framkom det att pedagogerna på den traditionella förskolan planerar in samlingar 
där de fokuserar mer på musiken, medan en Reggio Emilia inspirerad förskola planerar in att 
de ska arbeta med projekt och att allt material ska finnas tillgängligt. Även Montessori 
förskolorna planerar in att material ska finnas tillgängligt så barnen ska kunna göra det som 
intresserar dem.  

Likheter och skillnader inom de pedagogiska inriktningarna 
Under intervjuerna lade vi märke till att pedagogerna från de traditionella förskolorna talade 
om alla estetiska ämnen men de verkade inte ha tiden att arbeta med dem. 
Montessoripedagogerna däremot talade gott om alla ämnen och arbetar också därefter 
eftersom materialet alltid finns tillgängligt och det är barnens intressen som styr vad de ska 
arbeta med. Detta var även något vi såg i litteraturen där Gedin och Sjöblom (1995) förklarar 
att Montessoripedagogikens grundtanke är att barnen ska få välja själva vad de vill arbeta med 
för material. Medan de Reggio Emilia inspirerade förskolornas fokus låg på skapandet. Det 
här var även något vi lade märke till när vi läste litteraturen, då den enbart tog upp det 
skapande ämnet i Reggio Emilia pedagogiken. Under en intervju med en pedagog från en 
Reggio Emilia inspirerad förskola påpekade hon att inget ämne är viktigare än det andra. Vi 
tycker att hon talar mot sig själv, eftersom hon den största delen av intervjun fokuserade på att 
tala om skapande och när vi frågade om rörelsens plats i verksamheten fick vi till svar att det 
är något som sker naturligt när barnen t.ex. är ute på gården eller i skogen. Vi fick då den 
uppfattningen att om pedagogen anser att de inte behöver arrangera rörelse eftersom barnen 
ändå rör sig när de är utomhus. En annan pedagog på en Reggio Emilia inspirerad förskola 
talade även om att alla ämnen går in i varandra, men som vi tolkade det var det ändå bilden 
som låg i fokus. Rörelse och musik var något som enbart hörde till rutiner. Vi har förståelse 
för att deras inriktning har fokus på bilden men ibland verkar det som om de glömmer bort att 
det finns andra viktiga delar som verksamheten ska erbjuda.  
 
I dagens traditionella förskolor arbetar pedagogerna med ett temainriktat arbetssätt (Persson, 
1998). Vi fick den uppfattningen att detta stämde med de traditionella förskolor vi besökte. En 
av de intervjuade sade dock att de var dåliga på att arbeta med temaarbeten just nu, men fokus 
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låg på att få tips och idéer om hur de skulle kunna förbättra detta. Ett temaarbete ska väljas 
utifrån barnens intresse enligt Granberg (1998). Är man då intresserad av att arbeta med detta 
arbetssätt och låter barnen vara med och bestämma utifrån deras intressen samt att 
pedagogerna hämtar inspiration från kollegor, böcker, tidskrifter m.m. om vad temaarbetet ska 
innehålla, så borde det inte vara så svårt att genomföra ett temaarbete. Vår uppfattning är att 
pedagoger (oavsett pedagogisk inriktning) ofta talar om sina brister och om vad de skulle 
behöva förbättra. Men då är frågan om det sker någon förändring? Kan det vara så att 
pedagogerna inte orkar engagera sig och bara kör på i gamla hjulspår, vilket resulterar i att det 
inte blir någonting gjort. 
 
Pedagogerna på den ena Reggio Emilia inspirerade förskolan talar om att de arbetar i projekt 
och inte med temaarbeten. Vi fick den uppfattningen under intervjun att det var viktigt för 
pedagogerna att framföra att man i Reggio Emilia pedagogiken arbetade i projekt men vår 
tolkning är att dessa projektarbeten är likvärdiga med temaarbeten. Att projektarbetet måste 
utgå ifrån barnens intresse är något som pedagogerna på denna Reggio Emilia inspirerade 
förskolan talar om, och enligt dem behöver inte dessa projektarbeten vara välplanerade. De 
menar att arbetet enligt Reggio Emilia pedagogiken ska ske spontant, därför planerar de 
enbart in materialet men inte vad som ska ske med det. Men enligt Jonstoij och Tolgraven 
(2001) så ska temaarbeten i Reggio Emilia pedagogiken planeras in väl för att få ut så mycket 
som möjligt av barnens tid i förskolan. Så det skiljer sig på vad de intervjuade säger om 
pedagogiken och det litteraturen menar. De pedagoger vi intervjuat säger att de arbetar i 
projekt och enbart arbetar spontant medan litteraturen menar att man i Reggio Emilia 
pedagogiken arbetar mycket med temaarbeten och att dessa ska vara välplanerade. Vi ser även 
en skillnad på arbetssätten i denna Reggio Emilia inspirerade förskola och i den andra vi 
besökt. Den andra förskolan arbetar med tema och anser även att verksamheten måste vara 
planerad för att den ska fungera, speciellt om pedagogerna ska arbeta med en mindre grupp 
barn och utmana dem. Enligt de intervjuer vi gjort med pedagoger på Montessori förskolor 
arbetar de inte med temaarbeten. Detta är även något vi upptäckt i litteraturen då den inte tar 
upp något om temaarbeten. Så slutsatsen vi kan dra av detta är att pedagogerna som arbetar 
inom Montessori förskolorna inte lägger fokus vid detta arbetssätt.  
 
Under våra intervjuer lade vi märke till att drama var det ämne som pedagogerna på de 
Reggio Emilia inspirerade förskolorna och den traditionella förskolan arbetar minst med. I 
vårt resultat framkommer det att pedagogerna tror att bristen på drama i verksamheten beror 
på att det saknas intresse och kunskap om ämnet samt att barnen är för små. Enligt Løkken et 
al. (2006) förknippas drama oftast med att spela en påhittad roll men när det gäller små barn 
bör drama ses med andra ögon. Vår uppfattning är att drama oftast är förknippat med just det 
som Løkken et al. (2006) menar, att spela en påhittad roll.   
 
Vi fick den uppfattningen under våra intervjuer att pedagogerna ansåg att drama är att spela 
påhittade roller och att det är ett ämne som är svårt och komplicerat att utöva med små barn. 
Men drama kan vara så mycket mer än att bara spela roller. Carlsen och Samuelsen (1991) 
menar att drama kan innehålla många olika grenar t.ex. dockteater, dramatiseringar av 
sånger/sagor, sånglekar och ringlekar m.m. Vi fick den uppfattningen att drama är ett ämne 
som skrämmer pedagogerna, antagligen på grund av bristen på kunskap i ämnet. De verkar tro 
att drama måste vara något stort och välplanerat som en teaterföreställning när det egentligen 
räcker med att t.ex. dramatisera en sång med barnen. Det verkar även som om att de inte är 
medvetna om att barnens fria lek är drama. När vi frågade pedagogerna från de Reggio Emilia 
inspirerade förskolorna om varför de inte arbetade så mycket med drama fick vi till svar att 
deras tankesätt är att de ska arbeta spontant och att drama inte är ett ämne som man kan arbeta 
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spontant med. Men det kanske skulle vara det om de hade haft bättre kunskaper om ämnet. 
Men varför inhämtar pedagogerna inte mer kunskap om ämnet? Vår uppfattning är att de 
tycker att drama är ett roligt ämne men att det inte används eftersom att kunskapen inte finns. 
Enligt Granberg (1998) får barnen möjlighet att uttrycka känslor, utveckla sin 
iakttagelseförmåga och fantasi och även utveckla sin rums- och kroppsuppfattning genom 
drama, så för oss känns det fel att ett ämne som är så viktigt för barnen blir åsidosatt bara för 
att pedagogerna inte kan arbeta spontant med det och att de inte har kunskapen om ämnet.  
 
En likhet mellan de pedagogiska inriktningar vi undersökt är att alla har pedagogisk 
dokumentation som ett moment i sin verksamhetsidé. Variationen på den pedagogiska 
dokumentationen kan, enligt oss, vara olika beroende på förskolans pedagogiska inriktning. 
Vi tror att de Reggio Emilia inspirerade förskolornas dokumentation skiljer sig från de andra 
inriktningarna, då Reggio Emilia pedagogiken förespråkar pedagogisk dokumentation. 
Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att genom dokumentation inom Reggio Emilia 
pedagogiken följer man barnens, barngruppens och pedagogens lärande med hjälp av 
fotografering, intervjuer och genom att filma. Vi anser att det är ett bra hjälpmedel till att 
utveckla sig själv som pedagog, verksamheten och även en chans för barnen att utveckla sig. 
Genom den pedagogiska dokumentation kan barnen gå tillbaka och se vad de gjort tidigare, 
det är också ett bra sätt för föräldrar att se vad deras barn har gjort på förskolan. Även 
Skolverket (2005) menar att om pedagogen ska se hur barnen utvecklas i förskolan är det 
viktigt att de dokumenterar och utvärderar barnens upplevelser. Det är även viktigt att de 
utvärderar det dagliga arbetet tillsammans med barnen.  

Pedagogernas medvetenhet kring estetiskt arbete 
I läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det att barn genom uttrycksformerna drama, musik, 
rörelse, bild, lek och sång ska utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 
erfarenheter samt sin skapande förmåga. Detta är ett av läroplanens mål som vi under 
intervjuerna med pedagogerna frågade om de arbetade medvetet med. Vid varje 
intervjutillfälle fick vi korta svar på frågan. Förutom vid ett tillfälle där pedagogerna på den 
ena Montessori förskolan svarade att de arbetade mycket med läroplanen, de tittade igenom 
alla mål och skrev upp på lappar för att även få föräldrar delaktiga i läroplanen och det som de 
gör på förskolan. Ett vanligt svar vi fick från de andra pedagogerna var att de utgick från att 
den övriga personalen på deras förskola arbetade medvetet med läroplanen. Det är svårt att 
tolka hur medvetna de är om läroplanens innehåll och hur aktivt de arbetar med den. 
Anledningen till detta är att pedagogerna svarade både kortfattat och trevande på frågan.  
 
Det förhållningssätt de Reggio Emilia inspirerade förskolorna och Montessori förskolorna 
hade till materialet i verksamheten gjorde att vi uppfattade att de arbetade med en 
medvetenhet kring estetik. Enligt Granberg (1998) ska allt material finnas lättåtkomligt för 
barnen så att de ska kunna skapa på eget initiativ. Detta var något som blev tydligt för oss när 
vi intervjuade pedagogerna från de Reggio Emilia inspirerade förskolorna och Montessori 
förskolorna, att materialet alltid står framme så barnen har tillgång till det när de själv önskar. 
Vi fick uppfattningen om att pedagogerna på de traditionella förskolorna var de som tog fram 
materialet och sedan satte sig ner med några barn när barngruppen blivit mindre och lugnare 
och tiden fanns. Detta är även något som Granberg (1998) påpekar, att bildskapande oftast är 
en aktivitet som pedagogerna sätter igång. Men detta stämmer inte om man ska se på de 
Reggio Emilia inspirerade och Montessori förskolorna. Eftersom de Reggio Emilia 
inspirerade förskolorna och Montessori förskolorna introducerar barnen med allt material 
tidigt och låter det vara lättåtkomligt lär de sig att handskas med materialet samt att de blir 
självständiga och lär sig att utforska på egen hand, de får känna att de kan själva. Men bara 
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för att materialet inte är tillgängligt behöver det inte betyda att barnen inte får använda sig av 
det. Men enligt Almqvist som Nordin-Hultman (2006) refererar till kommer materialet sällan 
till användning när barnen har liten tillgång till det. Vi anser att det är synd att de traditionella 
förskolorna inte har samma arbetssätt eftersom vi tror att det berikar barnen med så mycket 
mer när de kan hämta materialet själva och inte be om det. Varför har den traditionella 
förskolan då inte samma arbetssätt som de Reggio Emilia inspirerade förskolorna och 
Montessori förskolorna? Vi har fått den uppfattningen att de tycker att barnen är för små så de 
tror inte att de kan handskas med materialen på egen hand utan att de alltid måste ha en 
pedagog närvarande. Kanske kan det även vara så att det är rädda för kaoset som kan uppstå 
när små barn får fri tillgång till allt material. Men om pedagogerna utsätter sig för detta kaos 
som uppstår och låter barnen utforska, lär de sig att handskas med materialet vilket leder till 
att det blir en naturlig del i barnens vardag och kaoset försvinner.  
 
Vi har fått den uppfattningen av våra intervjuer att alla pedagoger tycker att estetisk 
verksamhet är viktigt, de talar gott om hur de vill att barnen ska utvecklas i estetiken och vad 
deras syfte med den estetiska verksamheten är även om de arbetar mer eller mindre med detta. 
Därför har vi fått uppfattningen om att pedagogerna är medvetna om hur viktiga ämnena i den 
estetiska verksamheten är och att de arbetar med dem med ett medvetet tänkande. 

Prioritering av intresseområde 
I vårt resultat framkommer det att bild är det ämne som tilltalar pedagogerna mest och är det 
som tar störst plats i verksamheten i jämförelse med de andra estetiska ämnena. Målning, 
teckning, skapa med play-doo-lera, gips eller snö hör till bilden menar Granberg (1998). Om 
vi ska tolka Granberg så hör egentligen allt som man skapar med händerna till bild, och kan 
det då vara så att pedagogerna har lättare att relatera till bilden då detta är ett sådant brett 
ämne med mycket variation? Tar bilden då störst plats för att det är pedagogernas 
intresseområde eller tar det störst plats för att pedagogerna har sett till barnens intressen? I 
vårt resultat har vi fått uppfattningen att pedagogerna vill arbeta efter det barnen är 
intresserade av. Detta är något vi har svårt att tolka om de verkligen gör utifrån det resultat vi 
fått. Då de pedagoger vi talat med verkat angelägna om att lyssna till barnen och se till deras 
intressen. Men ändå så hamnar vissa ämnen i skymundan på grund av att pedagogen anser att 
de har för lite kunskap i ämnet. Men om ett barn är intresserad av t.ex. drama, väljer då 
pedagogerna att bortse från barnens intressen bara för att de anser att de inte har kunskapen? 
För oss känns det lite som att tala emot sig själv i sådana fall. Vi kan ha en viss förståelse till 
varför det ämne man är intresserad av hamnar i fokus då man känner sig trygg i det och att 
man då lättare kan komma på varierande aktiviteter för barnen. Men när pedagogen känner att 
de prioriterar ett specifikt ämne på grund av att de anser att de besitter mest kunskap i det, kan 
det då vara ett tillfälle att utveckla sina kunskaper i de andra ämnena? 

Förslag till vidare forskning 
I undersökningen har det framkommit att pedagogerna är väldigt angelägna om att det är 
barnens intressen som ska prioriteras i verksamheten, men att det ändå är vissa ämnen som 
hamnar i skymundan på grund av pedagogernas brist på kunskap om ämnet. I och med detta 
är en intressant forskningsfråga att ur ett barn perspektiv undersöka om barnen känner att det 
är deras intresseområden som sätts i fokus i den estetiska verksamheten.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 
Hej 
Tack för att Du vill medverka i vår intervju som kommer att ligga till grund för vårt 
examensarbete om hur estetik (drama, rörelse, bild och musik) används i förskolan. 
I Läroplanen för förskolan står det att; 

”förskolan skall 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”.   

Detta mål väckte vår nyfikenhet om hur förskolor arbetar med de estetiska ämnena. Vårt syfte 
med examensarbetet är att undersöka hur förskolor med olika pedagogiska inriktningar arbetar 
med dessa ämnen samt din syn på estetiskt arbete. 
Intervjun kommer att dokumenteras via bandspelare. All information kommer att behandlas 
konfidentiellt det vill säga du och din förskola kommer att vara anonym i arbetet, all 
information från intervjun kommer att förstöras efter att arbetet har skrivits. 
 
Tack på förhand 
 
Om frågor uppstår innan intervjutillfället kan ni vända er till 
Therese Westelius    Malin Aspenfelt 
Telefon: XXX-XXXXXXX  Telefon: XXX-XXXXXXX 
Email: XXXXXXX   Email: XXXXXXX 
 
Handledare: 
Annie Hammarberg 
Email: XXXXXX 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor 

• Namn 
• Ålder 
• Utbildning 
• År i yrket  

 
• Vad innebär estetiskt arbete för dig? 

 
• Var hämtar du din inspiration ifrån? 

 
• Är det något område som intresserar dig mer än de andra? 

 
• Planerar ni in estetiskt arbete? 

 
• I läroplanen står det att; förskolan skall 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”, är det 
något som ni har i åtanken när ni planerar ert estetiska arbete? 
 

• Har ni någon verksamhetsidé som ni utgår ifrån förutom läroplanen? I sådana fall vad 
innehåller den? 

 
• Vad är ert syfte med det estetiska arbetet? 

 
• Vad vill ni att barnen ska lära sig av estetiskt arbete? 

 
• Under en dag på förskolan, hur mycket tid används åt det estetiska arbetet? 

 
• Är det något av drama, rörelse, bild och musik som ni jobbar mer eller mindre med? 

Varför? 
 

 
 
 
 


