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Sammanfattning 
 
Förskolan är i en förändringsprocess vad gäller den pedagogiska rollen och innehållet på 
verksamheten med fokus på estetiska processer och arbeten. I denna uppsats undersökte jag 
hur den estetiska verksamheten återfinns inom förskolan samt hur det geografiska avståndet 
mellan aktörer påverkas av detta eller om helt andra faktorer spelar in för den estetiska 
verksamheten i förskolan. Syftet var att utforska utformningen av estetisk verksamhet och 
kunskapen runt fenomenet estetik i förskolan samt hitta de tänkbara faktorer som kan påverka 
detta. Centrala frågor var: Hur kan den estetiska verksamheten i förskolan förklaras? Skiljer 
sig synen på den estetiska verksamheten i inlandet och i en större kuststad? Vilka faktorer 
påverkar möjligheterna att förändra förskolan med fokusering på estetiska processer? Jag 
gjorde en kvalitativ, jämförande studie mellan en inlandskommun och en kuststadskommun i 
norrlandsregionen. 4 förskollärare samt en utvecklingsansvarig för den pedagogiska 
verksamheten intervjuades i respektive kommun. Dessa bandades, analyserades och resultatet 
påvisades i denna uppsats. Undersökningen visade att det finns skillnader mellan olika 
förskolors estetiska verksamhet både praktiskt och teoretiskt. Skillnaderna kunde inte direkt 
härledas till den geografiska placeringen utan antas ha sin förklaring i förskollärarnas 
pedagogiska ståndpunkt och vilka teorier som står dem närmast. Det antas dock betydelsefullt 
vilket intresse kommunen har för satsning på barn, kultur och utbildning. 
 
 
Sökord: Estetisk verksamhet, förskolepedagogik, Reggio Emilia, dokumentation, jämförande 
studier. 



Innehåll 
 
Inledning      1 
Syfte      3 
Frågeställningar     3 
 
Litteraturgenomgång och tidigare forskning  4 
Historisk tillbakablick från Fröbels tid    4 
Guidning och styrning - två vinklingar på läraryrket   5 
Skapandets mening – den pedagogiska tanken                                                         6 
Att lära på flera nivåer     6 
Vygotskij och skolans upplägg    8 
Reggio Emilia- inspirerade teorier och den viktiga dialogen  9 
Olika pedagogiska tankegångar    11 
Barnsyn      12 
Dokumentation- bedömning eller progression   13 
 
Metod      16 
Urval      16 
Genomförandet     16 
Procedur         17 
Den kvalitativa forskningen    18 
Forskningsetiska principer    18 
 
Resultat      19 
Utgångspunkter     19 
Skiljer sig synen på den estetiska  
verksamheten i inlandet och i en större kuststad?           20                                
Barn och kunskapssyn i staden                                             20 
Barn och kunskapssyn i inlandet    21 
Hur kan den estetiska verksamheten i förskolan förklaras?   22 
Vad räknas till skapande i staden?    22 
Vad räknas till skapande i inlandet?    23 
Hur arbetar man?                                                                                                   24 
Olika pedagogiska upplägg i staden  25 
Olika pedagogiska upplägg i inlandet    25 
Vilka faktorer påverkar möjligheterna att 
förändra förskolan med fokus på estetiska processer?                                       26     
Miljöns betydelse i staden     26 
Miljöns betydelse i inlandet    27 
Pedagogens roll i staden                                                                                            28 
Pedagogens roll i inlandet                                                                                         28 
Dokumentation     29  
Hur sker dokumentationen i staden    29 
Hur sker dokumentationen i inlandet    31 
Verksamhetsansvariga för den  
pedagogiska verksamheten och dess utveckling                       32 
    
 



Utveckling och förändring i staden    32 
Estetik och kultur i staden     33 
Skillnader och förutsättningar i staden    33 
Utveckling och förändring i inlandet    34 
Estetik och kultur i inlandet    35 
Skillnader och förutsättningar i inlandet    35 
 
Diskussion      36 
Konklusion      36 
Reflektioner kring undersökningens genomförande  38 
Varför ett intresse i dessa frågor?    39 
Forskningsanalys                          40 
Den estetiska verksamheten    40 
Skillnader      41 
En förskola i förändring     43 
 
Litteratur och källor     45 
Övriga källor     46 
 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
  
 



 1

Inledning 
 
I Boken om pedagogerna kan man läsa om att vår svenska skola är en ständigt pågående 
process, utan början och slut.1 Dessa inledande rader är oerhört viktiga och är en 
förutsättning för synen på kunskap. Det handlar om huruvida man väljer att se kunskap 
som just en utvecklings process eller inte. För att förstå och bedöma vår tids 
kunskapsuppfattning, undervisningsmetoder och skolsystem måste man sätta in dem i ett 
tidsbundet sammanhang. Så länge skolundervisning bedrivits i organiserad form har det 
hela tiden handlat om en förändrings och anpassningshistoria. Vilka har rätt till kunskap? 
Hur/vad ska läras ut? Dessa frågor är ständigt aktuella och olika lösningar har prövats 
genom åren. 
 

Allt vi saknar vid födseln får vi genom fostran och undervisning -Men likafullt: vad är de 
vuxna, om inte barn, förstörda genom fostran och undervisning2` 
       Jean J. Rousseau: ur Emile 1762 

 
Detta citat belyser problematiken runt kunskapssyn och inlärning. Vad är viktigt att lära 
sig och för vems skull är det viktigt? I vilket syfte lär vi våra barn. Kan det vara så att vi 
formar dem efter bestämda mallar?  
   Förskolan befinner sig i en stor förändringsprocess och strävan att införliva den 
moderna demokratins grund i verksamheten är stor. Införandet av läroplanen har 
inneburit ett tydligare pedagogiskt uppdrag och mer definierade mål i jämförelse med det 
pedagogiska program som tidigare reglerade förskoleverksamheten. Forskning har visat 
att förskolan är i en brytningstid mellan tradition och nya krav3. Strida diskussioner om 
vad som ska läras ut och hur detta skall genomföras är heta kärnfrågor i pedagogiska 
möten. Hur man tolkar läroplanen är individuellt och resultatet balanseras mellan 
pedagoger som vill förändra och de som värnar om den tradition som funnits inom 
förskolepedagogiken sedan länge.  
   Jag har utbildat mig till förskollärare vid Umeå Universitet där jag gått den nya 
lärarutbildningen i 3,5 år med inriktning på estetisk verksamhet. Jag har själv satt ihop 
mina kursval där jag aktivt fokuserat på estetiskt skapande i bild, slöjd, dans, drama och 
lek. I många av kurserna har jag jobbat praktiskt med olika metoder och tekniker varvat 
med teorier. Trots en önskan och en intention från utbildarens sida, med en praktik 
varvad med teori uteblir många gånger den förståelse för ämnet i fråga, som kan vara 
själva förutsättningen för att som kommande lärare kunna implementera estetiska uttryck 
i sitt yrke. Det räcker inte enbart att ha det estetiska inom sig utan man måste också 
kunna förklara och beskriva sitt arbete med barn för att kunna hävda sin yrkesroll. Men 
framförallt måste man kunna förklara och beskriva och visa på vad man gör, för att dela 
med sig till andra och för att ge möjligheter till reflektion och diskussion kring det 
pedagogiska uppdraget och den skola som vi vill verka i.  
   Den egna utbildningen till förskollärare och den estetiska skolning som jag själv 
initierat och genomfört, hänger i mångt och mycket samman och tar avstamp i den 
filosofi som avspeglas i det Reggio-inspirerade arbetssätt som är vanligt förekommande 

                                                 
1 Svedberg Lars & Zaar, Monica. (1998:7) Boken om pedagogerna  
2 Ibid. (1998:17). 
3 Skolverket. (2004:178-179) Rapport 239, Förskola i brytningstid  
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inom den estetiska sfären. De Reggio-inspirerade tankegångarna har många likheter med 
Levande verkstads pedagogernas arbete och bådas emancipatoriska skapandeform är en 
viktig och intressant aspekt att värna om.4  
   På alla mina verksamhetsförlagda delar av utbildningen har jag haft svårt att återfinna 
den skapande uttrycksformen som jag läst, förstått och upplevt på universitetet. Jag 
tycker inte att den skapande verksamhet som jag tagit del av ute på fältet, beskrivs och 
kopplas mot någon konkret teori eller ståndpunkt. I samtal med mina kurskamrater och 
verksamma förskollärare upplever jag att det finns en svårighet med att synliggöra sina 
erfarenheter och sätta dessa i en pedagogisk kontext och anta det metaperspektiv som 
krävs för att kunna utvecklas och komma vidare i sina tankar. Jag vill bli en pedagog med 
fokus på det estetiska kunskapandet.     
   Den skapande verksamheten återfinns med stor sannolikhet i de flesta svenska 
förskolor. Enligt läroplanen för förskolan ska skapande verksamhet vara ett sätt att 
bearbeta och reflektera över sina kunskapande händelser.  
 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll 
och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.5  

 
I mitt kommande yrke finner jag det nödvändigt, näst intill en skyldighet, att erbjuda 
barnen en god skapande verksamhet där mitt förhållningssätt inte ska påverka barnen i en 
negativ riktning utan där jag som lärare befinner mig i en mästarroll med rätt att styra lätt. 
Det är dock svårt att arbeta skapande med barnen i centrum. De tenderar att falla offer för 
förskollärarens centrum.6 Eller som Lena Aulin-Gråhamn säger;  

 
Om man ska arbeta med barn och unga måste man ha känsla för vanor och variation, 
stabilitet och förändring. Om man som konstnären och konstnärerna tar nya utrymmen i 
anspråk, kan annorlunda saker hända. Lika viktigt som det är men funderandet och 
genomtänkta lokaler är det med tilltron till att man kan göra vad som helst var som helst.7 

 
Jag tror att människan i sig är grunden för att bygga en god pedagogisk 
verksamhet där man sätter tilltro till varje enskild individ och de förutsättningar 
som omger denna. En pedagogisk verksamhet som värdesätter det estetiska 
skapandet och tar till vara på den rika kunskap som kan synliggöras i dessa 
processinriktade arbetssätt, behöver inte vara förbundet till ett geografiskt avstånd 
mellan aktörer eller ekonomiska tillgångar inom en kommun. Jag tror att det 
handlar om att öppna ögonen och vidga blicken. 
 
 
 

                                                 
4 Begreppet emancitation betyder frigörelse (enligt Svenska akademins ordlista) och jag sätter detta i 
relation till pedagogik och skolans uppdrag att göra barnet till en fri och ansvarstagande individ. Teoretiskt 
stöd för begreppet fann jag i Hillevi Lenz Taguchis avhandling Emancipation och motstånd (2000)  
5 Skolverket. (1989:4) Läroplanen för förskolan 
6 Bendroth Karlsson, Marie (1996) Bildprojekt i förskola och skola- estetisk verksamhet och pedagogiska 
dilemman  
7 Gråhamn Aulin, Lena, Persson, Magnus & Thavenius, Jan (2004:62) Skolan och den radikala estetiken  
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Syfte 
  
I denna uppsats avser jag att undersöka hur den estetiska verksamheten sker inom 
förskolan. Det geografiska avståndet mellan aktörer studeras, liksom andra faktorer som 
kan tänkas ha betydelse för den pedagogiska utformningen. Syftet blir således att utforska 
utformningen av estetisk verksamhet och kunskapen runt fenomenet estetik i förskolan 
samt faktorer som kan tänkas påverka detta.    
 
 
Frågeställningar 
 
• Skiljer sig synen på den estetiska verksamheten i inlandet och i en större kuststad? 
• Hur kan den estetiska verksamheten i förskolan förklaras?  
• Vilka faktorer påverkar möjligheterna att förändra förskolan med fokusering på 

estetiska processer? 
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Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
  
Marie Bendroth Karlsson har forskat kring bemötandet som barn får av pedagoger när de 
håller på med bildframställning i förskolan och tidiga skolan. Hon menar att barns 
omgivning när man ingår i estetiska processer, det bemötandet skaparen får och 
mottagandet som bilden får, har stor betydelse på hur barns upplevelser av skapandet ser 
ut.8 
   Att inhämta kunskaper brukar kunna indelas i följande hierarkiska avdelningar; 
naturvetenskapen, samhällsvetenskap/humaniora samt estetiska ämnen.9 Att skapa är en 
grundstomme inom förskolan som senare avtar ju högre upp i skolan man kommer. De 
estetiska formerna räknas inte, varken i skolan eller i samhället. Synen på skapande kan 
på många ställen som jag besökt under min utbildningstid, beskrivas som en 
pysselverksamhet för att stärka och öva motoriken. Eller så som Bendroth Karlsson 
nämner, trä pärlhalsband eller klippa ut pappersstjärnor så rakt man kan. Dessa förskolor 
har sin traditionella tro i Friedrich Fröbels teorier där den skapande verksamheten ofta är 
detaljstyrd och lärarstyrd.10 
 
Historisk tillbakablick från Fröbels tid 
Vi befinner oss således i ett skifte vad gäller den förskolepedagogiska andan där Jean 
Piagets utvecklingspsykologiska teorier inte längre är i fokus. Att bedöma barn utifrån en 
normprincip där ålder och social bakgrund spelar in är inte lika aktuell längre. Hur skiljer 
sig de pedagogiska tankegångarna i den föränderliga förskoleverksamheten?  
   Den svenska förskolan brukar man säga är sprungen ur Friedrich Fröbels tankar och 
pedagogiska modeller. I de fröbelska tankarna är grunden ett viktigt begrepp. Man jobbar 
mycket med tekniker så som klippa med sax eller lära sig viktiga begrepp som lodrätt, 
diagonalt osv.  Detta ligger till grund för att sedan kunna experimentera och skapa fritt. 
Den fria leken är viktig inom fröbelpedagogiken. Detta innebär att man ger barnen tid till 
lek för att de ska kunna påbörja, upprätthålla och avsluta leken. Skillnaden mellan arbete, 
lek och skapande är liten och Fröbel lyfte fram leken som en aktivitet med ett egenvärde, 
inte bara en förberedelse för arbetet. Skapandet har också en stor plats i den fröbelska 
pedagogiken och man ser ett pedagogiskt värde i att lära ut rätta tekniker hur man 
hanterar pennor, penslar och liknande material. ”Barnet ska under guds beskydd fritt få 
växa och utvecklas likt en planta i en trädgård, på ett jordnära och naturligt sätt, under 
trädgårdsmästarens varliga och genomtänkta ledning”.11 De vuxnas uppgift är att leva 
med barnen och lära av dem i stället för att främst lära ut kunskap, menade Fröbel. Han 
blev hårt ansatt i den politiska sfären då han uttalade sig om att han inte ville fostra 
statliga maskiner utan fria tänkande människor. Fröbels tankar dominerade den svenska 
barnomsorgen under 1900-talets början men kom att falla ur fokus under den kraftiga 
expansion som förskolan genomgick under 60 och 70-talet, då också de 

                                                 
8Bendroth Karlsson, Marie (1996) Bildprojekt i förskola och skola- estetisk verksamhet och pedagogiska 
dilemman  
9 Paulsen, Brit (1996:10) Estetik i förskolan 
10Bendroth Karlsson, Marie (1996:15)  
11 Gedin, Marika och Sjöblom, Yvonne (1995:17) Från fröbels gåvor till Reggios regnbåge  
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utvecklingspsykologiska metoderna var i ropet.12 Spåren av Fröbel återfinns än i dag i den 
förskoleverksamhet som drivs nu.   
 
Guidning och styrning - två vinklingar på läraryrket  
Tidigare forskning där Bendroth Karlsson figurerat, har visat på skillnader i hur den 
estetiska verksamheten bedrivs. Hon har undersökt hur estetisk undervisning genomförs i 
pedagogisk verksamhet och funnit begreppet styrning och guidning som två relevanta 
beskrivningar när man beskriver skapandets gestaltning och pedagogens roll. Hon 
använder begreppet guidning och relaterar detta till ämneskunskap och mästarroll, och 
begreppet styrning till makt och auktoritet. Marie Bendroth Karlsson beskriver fenomenet 
i följande modell13 där hon tar avstamp i en estetisk verksamhet som beskrivs som 
”Community of learners,” en situation där ömsesidighet råder och alla som omfattas av 
situationen är lärande.  
 
Figur 1. 

Stark guidning (läraren är mästare) 
 
 

”Lärarstyrt med givna                                             ”Community of learners” 
                            redskap och mallar” 

 
 

Hård styrning                                                                            Mjuk styrning 
 
 

                        ”Lärarstyrt utan redskap”                                              ”Fritt skapande” 
 
 
 
 

Svag guidning (läraren är åskådare) 
 
Guidning kan ske med mer eller mindre styrning. En guidning med hög grad av styrning 
kategoriseras längst upp till vänster i modellen och kan beskrivas som när en skräddare 
(mästare) ska lära sin lärling (elev) att sy. Då finns inte möjlighet till misstag eller 
experiment då kunden vill ha sin tröja.  
  Guidning med lägre grad av styrning kan vara om en förskollärare ger barnen en uppgift 
att lösa med tillgång till olika tekniker och material och låter barnet experimentera och 
prova olika teorier med guidad vägledning. Barnet tillåts hitta egna lösningar och klara 
problemen på egen hand. 
   Styrning av hög grad kan återfinnas i undervisning med de yngre barnen i skolan där 
läraren är utan erfarenhet i ämnet, bestämmer material, teknik och motiv och ställer krav 
på produkten samt avgör när den är klar.  
   Styrning av lägre grad kan återfinnas i förskola/skola där läraren ger material och säger 
”gör vad ni vill” och sedan lämnar barnet i det fria skapandet. 

                                                 
12 Bendroth Karlsson, Marie Bildskapande i förskola och skola (1998) 
13 Modellen är lånad av Barbara Rogoff som utvecklat Vygotskijs teori om lärandets sociala natur och 
återfinns i Bendroth Karlssons avhandling; Bildprojekt i förskola och skola- estetisk verksamhet och 
pedagogiska dilemman (1996:47) 
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Bendroth menar att ”styrning kan till skillnad från guidning ske utan ämneskunskap”. 
”Styra kan läraren göra i sin egenskap av lärare”.14   
 
Skapandets mening – den pedagogiska tanken 
Problemet är att lärare alltid hamnar i fokus och tenderar att styra barnen, och detta leder 
till att lusten uteblir eller att barnet inte förstår vad det ska göra. Ytterligare är det ett 
problem att estetiska göranden tenderar att kategoriseras i något man gör i terapeutiskt 
syfte och mening, eller i styrd lärarmening (tradition) och detta beror enligt Bendroth på 
att man ser ett samband emellan estetiskt skapande, utvecklingspsykologiska tankar och 
lärartraditioner. Om lärare var mer medvetna om estetiska kunskaper skulle lärare kunna 
undvika att skapa svåra situationer för barn.  
   Bendroths visar i sin undersökning, att lärare som prioriterar logisk-matematiskt 
tänkande och lingvistiskt tänkande, tenderar till att göra det estetiska skapandet till något 
”användbart” och då menar Bendroth att den estetiska innebörden ofta faller bort från 
aktiviteten. Det är väsentligt att reflektera över de teorier som vi grundar vår verksamhet 
på. Det kan inte vara någon praktik utan en teori. Hon menar att det är viktigt att vi har en 
teori om det vi gör och att vi använder oss av den i vårt arbete. Det är angeläget att 
reflektera över våra tankar om barns utveckling och lärande och våra idéer om värdet på 
olika typer av kunskaper.15  
   Om man, så som Bendroth Karlsson menar, förespråkar en syn på lärande som 
emancipatoriskt16 och ser den pedagogiska verksamheten som ett forum för utbyte och 
gränsöverskridande upptäckter, där pedagogen är medskapande och medupptäckande i 
barns väg mot kunskap, så innebär det en kritisk granskning av sig själv och den 
befintliga lärarrollen. Hur gör jag egentligen i det estetisk-pedagogiska arbetet? Hur kan 
man säkerställa och synliggöra den egna praktiken och vart i Rogoffs modell sätter man 
sin verksamhet?  
   Det är här som jag hoppas kunna göra ett avstamp ifrån, vad det gäller min pedagogiska 
formning ute i arbetslivet. Hur ser förutsättningarna för detta emancipatoriska 
förhållningssätt ut? Faktorer som kan tänkas påverka kan vara utbildning, fortbildning, 
tillänglighet, sociala förutsättningar, kommunala prioriteringar, förskolans miljö och 
synen på den egna professionen.  
 
Att lära på flera nivåer 
Man kan använda sin blick som ett verktyg genom att rikta den. Estetik är motsatsen till 
något konformt eller likformigt. Det handlar om att anlägga ett empatiskt förhållningssätt 
till omvärlden där man skapar förbindelser mellan olika saker. Man talar om kontraster 
och olika sätt att förhålla sig till saker. Det handlar om att se saker på sitt sätt och 
intresset för estetiken är inget nytt. Det har tänkare genom generationer visat som en 
kunskapskälla.17 Sinnena är föränderliga i den kultur vi föds in i, alltså behöver vi 
livslångt lärande. Detta livslånga lärande kan delas upp i två aspekter. Dels måste man ha 

                                                 
14 Bendroth Karlsson (1998:42) Bildskapande i förskola och skola 
15 Bendroth Karlsson (1996:301) Bildprojekt i förskola och skola- estetisk verksamhet och pedagogiska 
dilemman  
16 En frigörande pedagogisk tanke där individen står i centrum. Emancipation innebär frigörelse i någon 
form. (författarens tolkning)  
17 Gedin, Marika (2006) Estetiken tillhör alla. Modern barndom, /3 s.9-12. 
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tillgång till en kunskap i själva mediet. Dels en tillgång till själva görandet eller som 
Christina Wehner Godée, beskriver; att tillåtas ”hålla på” och göra nya upptäckter och få 
nya upplevelser.18 För en konstnär räcker det inte med insikten av att vilja uttrycka något 
utan det krävs många års studier i olika tekniker, så som olja, akvareller, bläck och kol. 
Slutligen väljer man kanske en eller några tekniker som man känner att man fördjupar sig 
i och laborerar vidare med. På samma vis kan man diskutera om skolan. Det måste 
erbjudas olika möjligheter till utforskande för att kunna hitta sitt sätt att finna kunskap. 
Detta har flera forskare reflekterat kring. Bland annat visar Howard Gardner på 
människans åtta intelligenser.19 Även Loris Malaguzzi är inne på liknande tankar då han 
kritiserar skolans traditionella sätt att förmedla kunskap, där man skiljer huvudet och 
kroppen. Han talar om hur ett barn har hundra språk men skolan berövar dem nittionio. 
Detta förmedlar han i följande dikt: 
 

Ett barn är gjort av hundra. Barnet har hundra språk, hundra händer, hundra 
tankar, hundra sätt att tänka, att leka och att tala på, hundra alltid hundra sätt att 
lyssna, att förundras att tycka om, hundra lustar att sjunga och förstå, hundra 
världar att uppfinna, hundra världar att drömma fram. Ett barn har hundra språk 
(och därtill hundra hundra hundra) men berövas nittionio. Skolan och kulturen 
skiljer huvudet och kroppen. Man ber barn: att tänka utan händer, att handla 
utan huvud, att lyssna men inte tala, att begripa utan glädjen i att hänföras och 
överraskas annat än till påsk och jul. Man ber dem: att bara upptäcka den värld 
som redan finns och av alla hundra berövar man dem nittionio. Man säger dem: 
att leken och arbetet det verkliga och det inbillade, vetenskapen och fantasin, 
himlen och jorden, förnuftet och drömmarna är företeelser som inte hänger 
ihop. Man säger dem: att det inte finns hundra Men barnen säger: tvärtom, det 
är hundra som finns.20  

 
I mångt och mycket handlar det om att värdesätta den skapande processen på samma 
villkor som produkten. Detta kan beskrivas som en ”hållning till alla sinnesuttryck, en 
estetisk hållning till världen omkring oss”.21 I förskolepedagogiska termer innebär det 
estetiska begreppet, att man kan uppfatta ett objekt som intressant, och genom de olika 
sinnena tillåtas uppleva objektet utan annat syfte än att just dess egenvärde. Men för att 
kunna uppleva saker genom sitt sinne krävs uttrycksformer. Dels en tillgänglighet till 
dessa, dels en kunskap om hur man kan hantera dessa, alltså en slags bas. Hur man sedan 
får möjlighet att träna sig i materialkännedom, ligger till grund för hur levande verktyg 
man erövrar för att senare kunna bearbeta andra begrepp med hjälp av dessa. Vi kan kalla 
dessa målsättningar för instrumentella: den estetiska verksamheten blir instrument för att 
nå målsättningar som ligger utanför själva ämnesområdet som kan vara hämtat från natur, 
samhälle och kultur.22 Det estetiska ämnet blir en slags metod för att nå ett mål av annan 
karaktär än ämnet i sig. 
   Vad innebär en estetisk upplevelse och en kedja av reaktioner? Malcolm Ross menar att 
när man i möten förnimmer ett starkt intryck sker ett aktivt tyckande hos betraktaren.23 
Denne känner ett behov av att utrycka sig. Enligt Ross känner man en oro som beskrivs 
                                                 
18 Wehner–Godée, Christina (2000:8) Att fånga lärandet 
19 Gardner, Howard (1992) Så tänker barn- och så borde skolan undervisa.  
20 Andersson (2001:101) Visionärerna 
21 Paulsen, Brit (1996:50) Estetik i förskolan  
22 Ibid. (1996:22) 
23 Ross Malcolm (1978) The Creative Arts 
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som en impuls. Man vill uttrycka sig på något sätt genom ett medium, vilket exempelvis 
kan vara bild, drama eller musik. Man behöver hitta en form för uttrycket beroende av 
vad man känner och vad man vill förmedla. När uttrycket är färdigt är processen klar och 
enligt Ross känner man sig tillfreds med mötet och känslorna. 
  

Estetiska läroprocesser handlar om att intressera sig för kunskapens form, det som ger oss 
möjlighet att överhuvudtaget urskilja något som kunskap. Det innebär att en estetisk process 
innehåller både produktion, reception och reflektion kring den oupplösliga enheten mellan 
form och innehåll./---/Estetiska läroprocesser behöver inte heller vara samma ska som 
”konstnärliga processer” eller arbete med konstens material och metoder, det kan också 
handla om att arbeta med intryck från naturen…24    

 
Vygotskij och skolans upplägg 
Vygotskij menar att man likställer den kreativa förmågan med begreppet fantasi. Fantasin 
är fundamentet för varje kreativ handling. Och den kreativa handlingen innefattas i allt 
skapande, både konstnärligt, vetenskapligt och tekniskt och ligger således till grund för 
hela samhällsutvecklingen och mänsklighetens sätt att finnas till. Han menar också att det 
inte finns någon motsättning mellan fantasi och verklighet. Fantasin är en 
medvetandeform- en kombinationsförmåga, som hör ihop med verkligheten på olika 
sätt.25 Han anser att all fantasi hör ihop med verkligheten och bygger på segment från det 
man erfarit. Därför är barns fantasi fattigare än vuxnas menar han. Ju rikare verklighet 
desto större möjlighet till fantasi och vice versa.  
   Problemet är att vuxna människor tycks tillägna sig en slags broms vad gäller nyttjandet 
av fantasin, då man bygger upp sitt agerande runt en slags norm om vad som är tillåtet 
och inte. Här kan man härröra situationen till den pedagogiska fostran som legat och 
fortfarande ligger till grund för skolans utformning. Vygotskij visar också på vikten av att 
fördjupa sin tanke genom språket, något som kan utebli i de vuxnas sammanhang26. 
   När barn själva skapar är det ett synkretistiskt skapande, vilket innebär att de enskilda 
konstarterna ännu inte blivit åtskilda och specialiserade utan barn skapar och gör saker 
samtidigt som det berättar eller uttrycker sig på annat vis. Barn skapar impulsivt när de 
känner att de behöver.27 

 
Enligt Vygotskij bör pedagogiken som konstituerar barns skapande utgå från dess 
psykologiska nytta och aldrig uppträda mot et barn som skriver dikter som mot en blivande 
Pusjkin eller mot ett barn som ritar som vore det en konstnär i vardandet. Barnet ritar eller 
skriver dikter inte därför att det har en blivande konstnär inom sig, utan därför att barnet har 
ett behov av detta för ögonblicket och dessutom därför att vi alla har skapande möjligheter 
inom oss.28  

 
 
Reggio Emilia- inspirerade teorier och den viktiga dialogen 
Vi strävar efter en delaktig pedagogisk verksamhet och en förutsättning inför detta är att 
varje individ innehar en tilltro till sin egen förmåga och tror att man kan något, annars är 

                                                 
24 Gråhamn-Aulin, Lena & Thavenius, Jan (2003:123) Kultur och estetik i skolan 
25 Lindqvist Gunilla (1999:187)Vygotskij och skolan  
26 Ibid.  
27Vygotskij, Lev (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen  
28 Lindqvist, Gunilla (1999:169) 
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begreppet delaktighet svårt att tillskriva sig. Vad kan vi lära av varandra? Och hur ska 
skolan arrangera detta på bästa sätt?   
   I början av 80-talet kom svenskarna för första gången i kontakt med arbetet på de 
kommunala förskolorna i den italienska staden Reggio Emilia. Det pedagogiska arbetet i 
Reggio Emilia utgår från grundsyn på kunskap och lärande med utgångspunkt i barnens 
tankar, teorier och erfarenheter. I arbetet har man lyckats ifrågasätta och vidareutveckla 
de teorier som faktiskt funnits kring barnet, dess utveckling och kunnande29. Loris 
Malaguzzi (1920-1994), var en stor inspiratör och pedagogisk filosof i arbetet kring 
barnomsorgen i den italienska staden. I Reggio Emilia menar man att kommunikation är 
en central del av barns lärande och barns olika sätt att uttrycka sig bör ligga till grund i en 
pedagogisk verksamhet.30 Subjektivitet är således ett grundläggande värde i Reggio 
Emilias verksamhetsform. Med erfarenhet av andra världskrigets upplevelser, började 
man bygga en pedagogik som grundade sig på tanken att barn ska ha lika rättigheter som 
vuxna, att de ska ha rätt att utveckla sina förmågor, att de ska respekteras, tas på allvar, 
bli trodda.31 Solidaritet mellan människor och med barnen är en annan central aspekt. 
Man vill också synliggöra barnets hela livsrum och detta innebär att man medvetet 
öppnar upp för samarbetet mellan hem och skola.  
   I Reggio Emilia talar man också om förskolans tre pedagoger. Förskolläraren, barnen 
och miljön. Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. 
Dokumentation är också ett bidrag för att göra miljön till den tredje pedagogen. Man kan 
aldrig ge kunskap åt en annan människa. All verklig kunskap till skillnad från sådan som 
man bara rabblar utantill, kräver en aha-upplevelse och den är personlig.  
   I Reggio använder man sig av en ateljérista som arbetar med barnen i en ateljé. Där har 
ateljeristan hand om det skapande som blir ett av barnets språk med omvärlden.32 Bilden 
är ett medel, men inte i dekorativt syfte, utan ett medel för att skaffa sig en djupare 
förståelse för omvärlden, att lära sig att se.  
   En god skapande miljö genomförs i projektform med en medforskande pedagog där den 
estetiska processen synliggör en väg till kunskap. Man undviker att ge ett färdigt svar 
utan låter barnet prova sig fram under diskussion med sina kompisar. Läraren kan ställa 
frågor så att barnet kan komma vidare i sina tankar. I Reggio Emilia arbetar man också i 
olika projekt, vilket skiljer sig till stor del från traditionella temaarbeten där pedagogen 
har en central roll och detaljplanerar in i minsta detalj med både slutmål och delmål, 
vilket innebär att barnen leds in i arbetet utan att tänka själva.33 I projektarbeten bestäms 
bara själva utgångspunkten, vilket kan vara något centralt begrepp eller ett barns 
fundering, som pedagogen har uppmärksammat och spinner vidare på. Barnets intressen 
och behov leder sedan arbetet vidare in i upptäcksvärlden istället för att pedagogen leder 
barnet fram till kunskap.  

                                                 
29Forssell, Anna (2005) Boken om pedagogerna, Artikel av; Dahlberg Gunilla och Åsén Gunnar  
30 Jonstoij, Tove & Tolgraven, Åsa (2001:25) Hundra sätt att tänka, om Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi 
31 Gedin, Marika & Sjöblom, Yvonne (1995:102) Från Fröbels gåvor till Reggios regnbåge  
32 Ateljerista är en konstnärligt skolad pedagog som med estetikens hjälp skapar förbindelser mellan olika 
ämnen. Dessa förbindelser ligger till grund och utgör grunden för lärandet. (författarens beskrivning) 
33 Gedin, Marika & Sjöblom, (1995) 
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På ett problem är inte själva lösningen det viktiga utan hur man skapar teorier, hypoteser, 
tillåts prova dessa och kan dra en slutsats av resultatet.34 Barnet är på daghem i Reggio 
Emilia för att utvecklas och skaffa sig kunskap alltså, inte i första hand för att få omsorg. 
   Malaguzzi gjorde barnet till ett synligt barn – ett bevittnat barn och inte bara ett 
beskrivet.35 Han talar om tre olika sätt att se på ett barn, det oskrivna bladet, vilket i 
praktiken inte finns därför att ingen talar om barn på detta sätt, däremot kan man se spår 
av tanken i många handlingar. Andra sättet att se på barn är att barnet styrs utifrån av 
pedagogen som bör stimulera och vara den aktiva i sammanhanget. Tredje sättet är att se 
barnet som någon som vill lära, växa och veta. Ett barn som kan skapa sin egen kunskap 
utifrån sin egna kraft, detta barn har hundra språk och behöver en vuxen som de kan se, 
lyssna och gestalta sin omvärld tillsammans med; Vuxna som de kan föra en dialog med, 
utväxla tankar och överskrida gränser med.36 I läroplanen för förskolan som kom 1998 
står det att; 
 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 
varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 
Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande 
och skapande individer.37  

 
Det pedagogiska arbetet i Reggio Emilia utgår från grundsyn på kunskap och lärande 
med utgångspunkt i barnens tankar, teorier och erfarenheter och i arbetet har man lyckats 
ifrågasätta och vidareutveckla de teorier som faktiskt funnits kring barnet, dess 
utveckling och kunnande.38 I Reggio Emilia menar pedagoger att kommunikation är en 
central del av barns lärande och barns olika sätt att uttrycka sig bör ligga till grund i en 
pedagogisk verksamhet.39 Inom Reggio Emilia talas det även om tre olika rättighetstyper; 
Barnens rätt till att vara bärare och skapare av sina egna kulturer, pedagogernas 
rättigheter att påverka sin arbetssituation och genom diskussion och olika typer av 
samarbetsformer aktivt delta och forma sin miljö, arbetsmetod, ämnesområde, 
fortbildning samt det dagliga arbetet i barngruppen och slutligen, den tredje 
rättighetstypen; föräldrarnas där de helt på eget initiativ deltar i barnens fostran, omsorg 
och kunskapande tillsammans med förskolan och dess kultur.40 
  

Om förskolan och föräldrarna tillsammans verkar för en interaktiv samarbetskultur- vilket är 
ett rationellt och fördelaktigt val för alla, eftersom alla söker efter meningsfullare erfarenheter 
- förstår man hur fientlig självtillräcklighetens och föreskrivandets pedagogik är och hur 
vänlig och fruktbar delaktighetens och forskandets pedagogik är.41     

                                                 
34 Gedin, Marika och Sjöblom (1995:112) 
35 Jonstoij, Tove & Tolgraven, Åsa (2001:53)Hundra sätt att tänka, om Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi 
36 Gedin, Marika & Sjöblom, Yvonne (1995:104) Från Fröbels gåvor till Reggios regnbåge. 
37Skolverket. (1998:6) Läroplanen för förskolan 
38Forsell, Anna m.fl. (2005:189-210) Boken om pedagogerna.  
39 Jonstoij, Tove & Tolgraven, Åsa (2001:25) 
40 Ibid, (2001:54) 
41 Ibid, (2001:55) 
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När alla dessa tre aktörer samspelar och skapar förskolan bidrar de också till att föra 
förskolan och samhället de befinner sig i framåt mot en utveckling som Malaguzzi 
menar är nödvändigt för ett demokratiskt och lärorikt liv.42 
   Delaktighet ses som ett grundläggande värde i pedagogiken och detta eftersträvas på 
många olika sätt bland annat genom att barnen synliggörs genom pedagogisk 
dokumentation, där dokumenterandet inte bara sker för barnens skull utan också för 
pedagogers, föräldrars, politiker och andra betydelsefulla människor i barnets omvärld.43     
Aulin-Gråhamn och Thavenius påvisar att estetiska läroprocesser förutsätter elevers 
delaktighet, yttrandefrihet samt nyfikenhet. Den verksamhetsform som bedrivs bör 
således också synliggöra den kulturella olikhet innefattande av olika erfarenheter samt på 
ett pedagogiskt plan pendla mellan produktion, reception och reflektion.44         
   Väggarna är fulla av bilder och fotografier samt verksamhetsbeskrivande texter runt 
detta. Man menar att rummet ska inte bara vara ett rum utan en plats som barnet kan ha 
en dialog med. I Italien tillverkar pedagogerna och föräldrarna sådant som kan göra 
miljön lustfylld och spännande.  
 
Olika pedagogiska tankegångar 
Under lärarutbildningens gång kommer studerande i kontakt med olika pedagogiska 
förgrundsgestalter såsom Dewey, Vygotskij, Gardner och Malaguzzi. Dessa förespråkar 
en pedagogik som kan liknas vid Elsa Köhlers aktivitetspedagogik. Skillnaden mellan ett 
traditionellt pedagogiskt förhållningssätt och ett aktivitetspedagogiskt förhållningssätt 
visas genom följande modell45: 
 
Figur 2. 
           Traditionellt: 

 
 
 

Läraren                          Stoftet                 Barnet 
 
 

                                  Aktivitetspedagogiskt: 
 
 
 
 

Läraren                          Stoftet                 Barnet 
 
 
I den första beskrivna modellen tvingar läraren ett ämne eller intresse mot barnet medan i 
den under modellen gör läraren en omväg runt stoffet och fokuserar istället på barnet som 
då aktivt tillåts söka kunskap utan tvång. Det traditionella sätt att se på lärande har 

                                                 
42 Forsell, Anna, m.fl. (2005) Boken om pedagogerna 
43 Jonstoij, Tove & Tolgraven, Åsa (2001) Hundra sätt att tänka, om Reggio Emilias pedagogiska filosofi 
44 Gråhamn-Aulin, Lena och Thavenius, Jan (2003:204) Kultur och estetik i skolan 
45 Wehner- Godée (2000:28) Att fånga lärandet  
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speglat genom tiderna i den pedagogiska utformningen. Man har ett linjärt tänkande med 
auktoritet och hård fostran som principer. Låt oss ställa den traditionella modellen, med 
behaviorismens dogmer där resultat värderas mer än process, i förhållande mot den 
aktivitetspedagogiska, som representeras av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där 
man lär i samspel med andra om vad som är sant genom processerande principer, och 
överväga vilken väg som ligger närmast förskolans pedagogiska tradition.  
 
Barnsyn 
Hur ser man på barn och kunskap? Till detta ämne kan man knyta många teoretiker som 
uttalat sig genom historien och mångas tankar lever fortfarande kvar i verksamheten. 
Förutsättningarna att kunna efterfölja läroplanen ser olika ut beroende av vilken barnsyn 
man anammar.    
   Gunilla Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi har konstruerat olika begrepp vad gäller 
synen på barn. Den traditionella synen på barn i förskolan benämner de; barnet som 
natur. Barnet i skolan kallas barnet som kultur-och kunskapsåterskapare. Som en kontrast 
till dessa barnsyner har Dahlberg och Taguchi konstruerat begreppet: barnet som kultur- 
och kunskapsskapare. Den barnsyn man finner i Reggio Emilias pedagogik.46 
   Liknande uttalanden har Malaguzzi uttryckt och återges i kommande tre citat hämtade 
från Gunilla Dahlberg och Gunnar Åséns text i Boken om pedagogerna.47 

 
Det sovande och fattiga barnet - en tom container 
Den första bilden är ett barn som lär sig genom att minnas det man sagt och sedan reproducera 
sin kunskap. Man kan se på det barnet ungefär som en klump lera som skall formas. Man talar 
om barnet som ett oskrivet blad, en ”tabula rasa” eller som en tom container som andra så 
småningom skall fylla med ett kunskapsinnehåll. Barnet är ingenting i kraft av sig självt. Det 
är fattigt och passivt, det sover. Det är ett barn som man inte lyssnar på och som man inte för 
en dialog med. Den objektiva kunskapen kan i princip sprutas in i den sovande av den vuxne 
som kan och vet.  

 
Varken barnets egen eller kulturens inverkan anses vara betydelsefull för barnets 
utveckling. Barndomen är ett steg på vägen mot att bli vuxen och barnets utveckling 
syftar till att bli vuxen, att nå full mänsklig status. Denna syn på barn har likheter med det 
behavioristiska tänkandet då man utgår från lärandet som något linjärt och då kunskap är 
något som kan förstås genom att man infogar det. 

 
Det vakna men fattiga barnet – som styrs utifrån 
Den andra bilden är ett barn som lär sig genom att förstå. Detta barn har resurser, men det 
gäller för den vuxne att stimulera barnet så att det får möjlighet att växa. Detta är ett vaket, 
men passivt barn, som ännu inte står på egna ben. Barnet har inget ansvar för sin egen 
kunskap, utan det styrs utifrån av andra. Denna bild av barnet förutsätter alltid mycket aktiva 
vuxna pedagoger. Det innebär också att barnet förblir fattigt, eftersom det inte får använda 
sina resurser. 

 
Den vuxne är den som besitter kunskapen och barnet ska lära sig den bokstavligt och 
kunna återge den så snarligt som möjligt. Det som prioriteras högst i detta synsätt är att 

                                                 
46 Dahlberg, Gunilla och Lenz Taguchi, Hillevi (1994) Förskola och skola: om två skilda traditioner och 
om visionen om en mötesplats.  
47 Forsell, Anna , m.fl. (2005:??) Boken om pedagogerna 



 13

tänka och göra lika som den vuxne. Livet är en resa av förverkligande, från barndomens 
ofullständighet till en mogen vuxen, med full mänsklig status. 
 

Det rika barnet – med både kraft och resurser i sig självt 
Det tredje barnet är ett barn som vill växa, lära och veta. Det är ett barn som kan skapa sin 
egen kunskap. Det är ett barn med inneboende kraft, ett barn med hundra språk, dvs. ett rikt 
barn. Detta barn behöver också en vuxen, men inte en vuxen som bara vill beskydda eller vara 
en ordningsvakt, utan en vuxen som man kan konstruera världen tillsammans med. Eftersom 
barnet inte klarar av att bygga upp allting själv behöver den en vuxen som kan lyssna och se – 
en vuxen med stora öron och stora ögon, en vuxen att föra en dialog med, en vuxen som kan 
utmana tankarna och som man kan överskrida gränserna med. 

 
Förutom att barnet har förmågan att återskapa kunskap och rådande kultur, är det också 
deltagare i ett aktivt samspel med sina medmänniskor och delaktigt i skapandet av 
kunskap och gemensam kultur. Detta barn är en tillgång i andra barns lärande. 
Barndomen ses lika viktig som andra skeden i livet. I denna konstruktion ses barnet som 
ett unikt, komplext och individuellt subjekt istället för objekt. 
 
Dokumentation- bedömning eller progression 
Vad ska man bedöma och hur är stående frågor inom all kvalitetsredovisning och 
utvecklande arbete.48 Portfoliometodik är ett arbetssätt som kan synliggöra huruvida man 
arbetar efter läroplanerna eller inte. Med hjälp av dokumenten som finns i portfolio-
pärmen kan man ta reda på barnets erfarenheter, intressen, åsikter och behov. Genom att 
synliggöra barnet genom dokumentationer fungerar portfolion som ett hjälpmedel för 
pedagogen att se en bild av barns förmåga, kunskap och självuppfattning. Portfolion 
hjälper också barn att se sig själva som lärande individer.49 Innehållet i portföljen 
beskriver och visar på varje barns utveckling och lärande. Exempel på det som 
dokumenteras kan vara skrivförsök, att kunna olika matematiska begrepp, barns 
ritutveckling.50 Genom att man sparar på dessa alster kan läraren följa barnets utveckling 
från år till år. Lars Lindström, professor på lärarhögskolan i Stockholm, har skrivit om 
hur portföljmetoden kan användas främst med fokus som utvärderings och 
examinationsverktyg.51 Hans teorier om dokumentationer skiljer sig från det som man i 
Reggio-inspirerad verksamhet kallar pedagogisk dokumentation.  
   Pedagogisk dokumentation refererar till att den insamlade och synliggjorda 
dokumentationen (barns arbeten, lek, rörelse, konstruktioner, teckningar, 
experimenterande, och pedagogernas ljudupptagningar, videofilmer, observationer och 
fotografier). När man tillsammans med andra vuxna eller barn reflekterar över det 
dokumenterade, blir dokumentationen pedagogisk och via reflektionsarbetet påverkas den 
kommande pedagogiska verksamheten utifrån individuella val och ställningstaganden. 
Fokus i ett sådant arbete, både för barn och vuxna, är lärandets process snarare än mål 
eller resultat. Det är något som både Wehner-Godée och Lenz Taguchi resonerar kring.52    

                                                 
48 Gardner, Howard (1992:202) Så tänker barn och så borde skolan undervisa.  
49 Bern, Kerstin (2001) Portföljmetodikens möjligheter i förskolan och skolan  
50 Ibid. 
51 Lindström, Lars (1997) Portföljmetoden som examinationsform  
52  Om pedagogiska dokumentation, se Lenz Taguchi, (2000:110) Emancipation och motstånd, 
dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan samt Wehner-Godée (2000:17-24) Att fånga 
lärandet 
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   Studier och kunskaper om detta område kan användas i granskande och utvecklande 
syfte då eventuella brister utifrån ovan beskrivna modell kan härröras. Kunskapen kan 
fungera som en hjälp dels att synliggöra men också att komma vidare i sitt arbete som rör 
den nivån var man befinner sig. Till detta krävs ett gemensamt yrkesspråk där olika 
begrepp kan ges en överenskommen innebörd.53 Alltså en djupare förståelse till varför 
man gör som man gör, kopplat till teorier och modeller där man ser samband och kan 
förklara abstrakta begrepp. Med hjälp av detta metaperspektiv på verksamheten kan en 
gynnsam dialog föras i utvecklingssyfte och analyserande av den aktuella verksamheten.  
   I en forskningsrapport54 som Lena M Olsson och Gunnar Åsén skrivit för Skolverkets 
räkning, berörs hur förskolans förändrats och påverkats sedan reformen kom1998. Den 
innebar att förskolan som tidigare reglerat sin verksamhet utifrån det pedagogiska 
program som socialstyrelsen utformat, numera styrs av en läroplan för förskolan. 
Rapporten visar hur reformen påverkat eller inte påverkat verksamhetsutformningen och 
kommenteras av skolverkets representanter.  
   I förskolans läroplan nämns pedagogisk dokumentation som ett redskap att granska och 
synliggöra den egna verksamheten,  

 
Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli 
ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet 
och utvecklingsbehov.55    

 
Hillevi Lenz Taguchi visar också i sin avhandling om emancipationisk pedagogik, att 
pedagogisk dokumentation kan hjälpa pedagoger att förstå sig som ett kunskapande 
subjekt, snarare än som någon som endast iscensätter ett pedagogiskt program och/eller 
överför kunskap eller leder barn fram till på förhand satta kunskapsmål.56 
   I skolverkets rapport visas att dokumentationen blir allt vanligare i förskolan.57  
Dokumentation handlar om att följa barns utveckling på olika sätt. Dessa kan vara att 
sätta in material i pärmar eller portfolios, observationer, anteckningar eller 
utvecklingsplaner. Andra typer av dokumentationer handlar om att visa på 
gruppaktiviteter såsom temaarbeten eller andra projekt som barnen deltagit i. Man visar 
dock på att dokumentationen sällan får karaktär av pedagogisk dokumentation, där 
pedagogerna tillsammans reflekterar över dokumentationens innehåll i syfte att utveckla 
verksamheten, såsom intentionerna med läroplanen var.     
 

Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett 
gemensamt reflektionsarbete, där såväl lärare som barn, föräldrar och andra kan delta. 
För att synliggöra praktiken krävs dock att dokumentationen blir en naturlig och 
integrerad del av det dagliga arbetet och inte något som ligger vid sidan av. Detta 
förutsätter att man i arbetet kan skapa en kultur av samarbete, reflektion och 
kommunikation. Att bygga en sådan kultur/---/är ett omfattande arbete som kräver lång 
tid, en professionell inställning samt en vilja att granska sina egna handlingar och ställa 
sig i dialog med andra.58  

                                                 
53 Colnerud, Gunnel och Granström, Kjell (1993:53) Respekt för lärare. Om lärares professionella verktyg- 
yrkesspråk och yrkesetik 
54 Skolverket. (2004) Rapport 239, Förskola i brytningstid 
55 Skolverket. (1998:4) Läroplanen för förskolan  
56 Lenz Taguchi, Hillevi (2000:116)  
57 Skolverket. (2004) Rapport 239 Förskola i brytningstid  
58 SOU (1997:98) Att erövra omvärlden. Förslag till läroplan för förskolan. /157 
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För att kunna och genomföra en verksamhet som följer och konkretiserar läroplanens mål 
och intentioner, krävs att arbetslaget får möjlighet att reflektera tillsammans om detta. 
Reflektionen krävs dessutom för att skapa en gemensam förståelse för det arbete man 
bedriver. Ledningen har således en viktig roll när det gäller att skapa sådana möjligheter.  
I skolverkets rapport som ligger till grund för analysen kring hur verkligheten ser ut, visar 
på att reflektionen ibland uteblir, speciellt i socialt ”tunga” områden eller i stora 
barngrupper där barnen kräver mer tid och uppmärksamhet. När reflektionstiden återfinns 
varierar. Exempel på när tid finns kan vara när barnen sover, under fikaraster eller när 
barnen leker. Generellt kan man se i rapportresultatet att det finns för lite tid för 
gemensam reflektion.59  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
59 Skolverket. (2004:87) Rapport 239 Förskola i brytningstid 
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Metod  
 
I detta examensarbete har jag valt att titta på tänkbara aspekter till varför förskolan ser ut 
som den gör och varför pedagoger förmedlar det de gör med fokus på det estetiska 
arbetet. Jag har valt att titta på en operativ nivå där pedagogernas inställning och kunskap 
i ämnet synliggörs, analyseras samt jämförs i relation till vad som står skrivet i 
läroplanen. Till denna bild har jag dessutom anlagt ett fokus på den kommunala 
representant som möjliggör det faktiska samt praktiska arbete som pedagogerna har 
möjlighet till.  
 
 
Urval 
 
Detta är en komparativ studie där två deltagande kommuners förhållningssätt gentemot 
skapande uttryck och estetik, skall synliggöras och jämföras. En kommun är en medelstor 
kuststad och den andra är en mindre inlandskommun. Båda är belägna i 
norrlandsregionen. För att en så bred bild av verkligheten ska belysas har studien omfattat 
dels de utvalda kommunernas utbildningsansvarige (2st) och verksamma förskollärare 
(8st) på fältet som själva anser sig arbeta estetiskt i någon form. Dessa är jämt fördelade i 
de utvalda kommunerna och tillsammans representerar de tre olika förskolor i respektive 
kommun. Kommunerna är valda utifrån praktiska förutsättningar, utifrån min personliga 
kännedom. Förskolorna är valda utifrån slumpen då förfrågningar gått ut till flera 
förskolor som utger sig för att arbeta utifrån estetiska aspekter med skapandeformen 
integrerad i verksamheten. De utvalda representanterna på en ”högre” nivå har valts 
utifrån yrkesbefattningens områdesbeskrivning. Jag har således valt att kontakta de 
personer som i sitt dagliga arbete konkretiserar förskolans roll och betydelse i samhället 
och som i sitt arbete utgör en viktig och representativ del av kommunens 
utbildningspolitik. Dessa benämner jag sedermera som utvecklingsansvariga, även om 
utvecklingsansvaret också ingår i förskollärarens yrkesroll.   
 
 
Genomförandet  
 
Denna forskning som kan beskrivas som en fallstudie, består av kvalitativa intervjuer av 
förskolepersonal verksamma på de utvalda områden som ska täcka studien. Detta har 
kompletterats med observationer, så som anteckningar, fotografier eller annat relevant, 
beskrivande attribut på de avdelningar som jag besökt. Dessutom har 
utvecklingsansvariga vad gäller den pedagogiska utformningen och miljön intervjuats. 
Intervjuernas frågeutformning har grundats i tre rubriksområden. Frågorna har i vissa fall 
utformats olika beroende på om verksamheten betraktats ur förskolepersonalens eller 
kommunförvaltningens perspektiv. De ser ut som följer; De faktiska utgångspunkter som 
förskollärarna har till grund för yrkesutövandet; Synen på estetik och kultur samt en 
redogörelse för hur den verksamma praktiken ser ut runt dessa aspekter; och slutligen en 
områdesbeskrivning vad gäller utveckling, dels den egna men också förskolans samt 



 17

möjligheter till förändring. Exempel på intervjuer och dess utformning återfinns i bilaga 1 
och 2. 
Undersökningen är genomförd på två olika nivåer, dels intervjuer med förskollärare dels 
intervjuer med utvecklingsansvariga. Jag har valt att skilja dessa grupper i resultatdelen 
för att kunna ge en så tydlig och lättöverskådlig bild för läsaren.  
 
 
Procedur 
 
I ett första skede utgick jag från den beskrivning av olika förskolor som finns att tillgå på 
respektive kommuns hemsida. Via mailutskick dels till rektorer på olika förskolor samt 
till en utvecklingsanställd på kommunen, visade det sig att ingen svarade och visade på 
intresse för ett deltagande. Detta är värt att notera då en stor del av kommunikationsflödet 
i vår samtid bygger på liknande kontakter. Istället etablerades en telefonkontakt med 
slumpvis utvalda förskolor där en förfrågan utgick tillsammans med en kort beskrivning 
av den tänkta undersökningen och dess syfte. Många var intresserade men verkade osäkra 
på om deras verksamhet verkligen passade in på mitt område. Några ansåg sig direkt 
olämpliga då de påstod att de absolut inte arbetade skapande vilket i mina ögon kan 
tyckas bekymmersamt. Mina uppgifter lämnades och man uppmanades återkomma vid 
intresse. De första som kontaktade mig och där tiderna synkroniserades med mina, blev 
utvalda att delta.  
   De deltagande förskollärarna har inte fått tillgång till frågorna innan intervjun medan de 
utvecklingsansvariga efter önskan har fått det. Anledningen till att förskollärarna inte fick 
tillgång var dels av praktisk karaktär; Jag hade påbörjat intervjuerna med enstaka 
förskollärare och jag ville att alla skulle delta på lika premisser, men jag ville också ha ett 
så direkt svar som möjligt utan tillrättalagda meningar. 
   Inför varje samtal har syftet med denna undersökning delgivits varje enskild deltagare. 
Det har framgått att deltagandet är av frivillig karaktär. De som önskat kommer också att 
få tillgång till det färdiga resultatet. Undersökningen har bedrivits genom direkta 
intervjuer på plats med förberedande telefonsamtal med områdesbeskrivning och 
ämnesfokusering. Varje intervju har pågått mellan en och en halv till två timmar och 
föranletts av en observation av förskolans miljö, förutom intervjuerna med de 
utvecklingsansvariga då enbart ett samtal ägde rum. Intervjuerna har bandats med 
ljudupptagare som legat till underlag för senare analys och bearbetning (nedskrivning av 
intervjuer). De bandade intervjuerna har efter bearbetning förstörts så att ingen 
utomstående, avsiktligen eller av misstag kan komma att använda sig av dessa. Detta har 
också förklarats och framgått inför samtliga intervjuer. 
   Jag har tillsammans med en pedagog (den intervjuade med undantag för en) gått runt på 
avdelningen och tittat på spår av den befintliga verksamhet som bedrivs, så som 
dokumentationer på väggar, vissa utvalda barns dokumentationspärmar, samt andra 
material som jag tolkat kunna användas för att främja estetiska riktningar. Dessa 
upplevelser har sedan beaktats och delvis legat som utgångspunkt för själva intervjun. 
Annat material såsom observationer har antecknats och bearbetas i den löpande texten 
och kan komma att förklaras genom bilder. De bilder som förekommer är tagna av 
författaren och delges i resultatdelen och visas som bilagor. 
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Den kvalitativa forskningen 
 
Fördelen med att använda sig av en kvalitativ metod baserad på fallstudier, motiveras 
med det faktum att det inte finns endast en sanning, en bild av verkligheten, utan många 
beroende av vem som ser den. Den kvalitativa forskningsmetoden bygger på ett samtal, 
en dialog mellan två parter om ett ämne av gemensamt intresse och i detta samtal finns en 
kunskap viktig att erfara, enligt Steinar Kvale.60 Han menar att konsten att intervjua är ett 
hantverk som tar tid och kräver engagemang för att lära sig vilket jag är införstådd med. 
Genom att medvetet använda denna metod hoppas jag kunna fördjupa min kunskap i att 
nyttja samtalets möjligheter. De komplexa fenomen och de processer som kan fångas i 
den kvalitativa forskningen kan på intet sätt redogöras på motsvarande sätt i exempelvis 
en enkätundersökning. I samtalet kan en fördjupad bild av svaret ges där följdfrågor kan 
ge ett mer uttömmande svar på frågan. Samtliga samtal har föranletts utifrån en av mig 
given mall där de centrala frågorna har visats. I alla samtal har följdfrågor utifrån det 
givna svaret förekommit då detta ingår som en del i det kvalitativa samtalet. Dessa 
följdfrågor har tett sig olika men syften har varit att få ett så uttömmande svar som 
möjligt på den ställda frågan. Frågeområderna har grupperats i olika svarskategorier där 
jag belyser detta med citat från de medverkande. 
 
 
Forskningsetiska principer 
 
Jag har med stöd av HSFR61 (Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet) 
riktlinjer för forskningsetik, valt att fingera namnen på de deltagande samt beskriva 
miljöerna så gott jag kan utan att röja de specifika avdelningar och medverkande 
förskolor. Jag har också inlett varje intervju med att förklara syftet med undersökningen 
och informera att de medverkande när helst de vill kan välja att avbryta sin medverkan.  
 Alla pedagogers och utvecklingsansvarigas svar är på något sätt inräknat i det resultat 
som forskningen visar på, trots att alla medverkande inte är citerade i varje fråga. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
60 Kvale, Steinar (1997:45) Den kvalitativa forskningsintervjun 
61 www.vr.se 
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Resultat 
 
Detta kapitel är uppdelat i olika delar. Till att börja med redogörs förskollärarnas tankar 
och svar utifrån den undersökta kommun de är verksamma inom. Detta särskiljs genom 
staden och inlandet. Därefter följer en kort sammanfattning av förskollärarnas resultat 
innan de utvecklingsansvarigas del redogörs. Dessa särskiljs också genom begreppen 
”staden” och ”inlandet”. 
 
 
Utgångspunkter 
 
Utbildning:  
Förskollärarutbildningen är en levande kultur i sig, som ständigt är i lampljuset och under 
en granskande lupp. I dagsläget är utbildningen 3,5 år och består i tre centrala områden 
som innefattar alla typer av lärare. Den specialiserade inriktningen mot förskola är valbar 
och styrs av den ingång som man väljer. Det innebär i praktiken att man kan utbilda sig 
utan någon djupare inblick i de estetiska processerna och arbetsteknikerna. I första delen 
av resultatavsnittet återges delar av samtalen med förskollärarna. Vissa direkta citat 
förekommer men jag har också återgett delar av samtalen i den löpande texten. Utav de 
åtta intervjuade förskollärarna har två gått den nuvarande utbildningen, dock utan någon 
specifik inriktning på estetiska ämnen. De övriga har gått förskollärarutbildning mellan 
2,5 till 3 år. De uppger att alla förskollärare automatiskt fick erfara de estetiska ämnenas 
innebörd tillsammans under utbildningstiden. Av de representerade förskolorna i staden 
är två 1-3årsavdelningar och en 1-5 årsavdelning. Av de representerade förskolorna i 
inlandet är alla 1-5 års avdelningar. Här följer en kort beskrivning av de medverkande i 
undersökningen: 
 
I staden:  
Erika: Förskollärare och textillärare som arbetar med 1-3 åringar. Personligt intresse av 
textilt skapande.  Beskriver sig som en dramatiker. Ingår i Reggio Emilia-inspirerad 
verksamhet. 
Johan: Förskollärare på 1-3 årsavdelning. Personligt intresse i att måla, film och foto. 
Ingår i Reggio Emilia-inspirerad verksamhet. 
Annelie: Förskollärare på en 1-5 årsavdelning. Personligt intresse av musik och gitarr. 
Inga: Förskollärare på en 1-3 årsavdelning. Personligt intresse av musik, textil och form.  
 
I inlandet: 
Carina: förskollärare på en 1-5 årsavdelning. Inget egentligen personligt intresse. Pysslar. 
Monika: Förskollärare på en 1-5 årsavdelning. Personligt intresse av musik och drama. 
Astrid: Förskollärare på en 1-5 årsavdelning. Personligt intresse av trädgård och vävning. 
Britta: Förskolärare på en 1-5 årsavdelning. Inget egentligt personligt intresse. Har 
försökt att spela gitarr men inte nu mera. 
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Det har visat sig att man arbetar på olika sätt i alla förskolor. Detta kommer jag att 
synliggöra genom olika rubriker som belyser detta. 
Sista delen i resultatet visar på de diskussioner som förts på en icke operativ förskolenivå 
med utvecklingsansvariga vid respektive kommun. Dessa omnämns i texten som Lisa, 
verksam i staden samt Kalle, verksam i inlandet. Även dessa samtal återges i den löpande 
texten samt även i direkta citat för att understryka vissa delar av resultatet.    
 
 
Skiljer sig synen på den estetiska verksamheten i inlandet och i en 
större kuststad? 
 
Barn och kunskapssyn i staden 
I staden samtalar vi om barn och hur synen på barn kan vara olika och huruvida 
kunskapssynen hänger samman med detta. Av fyra intervjuer ger tre en bild av barn som 
unika och att det är barnet själv som kan lära sig något. Det är inte förskollärarens uppgift 
att lära barnen utan de ska få skapa sin egen kunskap i samspel och dialog med vuxna.  
En pedagog från uttrycker sig så här: 
 

Erika: De är små kompetenta människor som föds som har allt inom sig. Och vad som 
kommer fram är beroende av den miljö som de möter. Barn är nyfikna och har pigga ögon. 
De är inte så avtrubbade som vi vuxna kan vara (…)Man lär sig i allt man möter. Jag är 
mycket learning by doing, att man ska göra. Men man behöver få prova på och erfara i tidig 
ålder, när ska man annars lära sig? Vi har riktiga tallrikar för småbarnen. Och ibland går 
tallrikarna sönder men, vadå, det gör det ju för äldre barn också. 

 
En annan beskriver att det är viktigt att som pedagog vara medveten om hur man 
förhåller sig till barn så som fenomen. 
 

Johan: En humanistisk syn på barn, barn är kompetenta de kan och vill själv och ska tillåtas 
göra det (…)Man lär genom lek, man blåser upp själva görandet.  
Anna: Man medvetandegör?  
Johan: -Just precis. Man måste föra sin kunskap vidare och prata om vad förskolan är till 
för. Många tror att vi passar barn hela dagarna och det är svårt att visa. Vissa föräldrar kan 
upptäcka vad som sker.. att det är ett lärande” … (Beskriver en konflikt situation som 
förälder bevittnat). 

 
När vi talar om meningsfullhet och pedagogens ansvar att värna om varje individs rätt 
kommer diskussionen in på hur man som förskollärare ska förhålla sig exempelvis när 
man plockar fram material tänkt till skapande. 
  

Annelie: Lite kort tycker jag att barn ska få göra vad de är intresserade av. Man måste visa 
för att de ska bli intresserade. De ska inte göra saker om de inte vill (…) Det är lite luddigt 
inom förskolan eftersom det inte är uppsatta mål inom ämnena. Vi pratar ibland om att man 
borde sätta upp vissa kända ramsor, sånger som ex. barn i kommunen ska kunna när de 
lämnar förskolan. Jag menar, barn idag kan ju inte alla texter i mors lilla Olle utan det blir 
axplock överallt. Men självklart är det roligt med nya grejer, det är ju det som gör att man 
vill jobba vidare.   
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Den barn och kunskapssyn som beskrivs av pedagogerna bekräftas av den miljö som 
observerades. På de ställen där man bedrev 1-3 års verksamhet hade man en större 
tillgänglighet för barnen. Stolar och bord var små och anpassade till barnens storlek. Det 
var barnen som var i fokus, det var deras miljö och pedagogernas behov kom i andra 
hand. Pedagogerna satt på pallar och kunde finnas med barnen kring borden trots den 
fysiska bordshöjdsskillnaden. På 1-5år årsavdelningen hade man stora bord där man åt 
samt mindre i målarrummet. I rummet där man dels åt och också arbetade med 
konstruktionsmaterial såsom lego och byggklossar, hade man ett stort bord som 
motiverades med att ”småbarnen kunde sätta småbitar i halsen”. Diskussioner om 
tillgänglighet mynnar ut i pedagogens önskan om en egen ateljé dit man kunde gå med 
olika grupper av barn och där den nuvarande situationen beskrivs som mindre bra ur de 
yngre barnens vinkel. ”De kommer inte åt allt på samma sätt som en femåring,” menar 
pedagogen. 
 
Barn och kunskapssyn i inlandet 
Under tre av fyra intervjuer i inlandet var det svårt att få ett svar på frågorna som innebar 
en beskrivning av hur man ser på barn och kunskap. För någon handlade det om att få 
barnen att sitta stilla och lyssna på det som pedagogen sade. 
  

Astrid: De är nyfikna, de lyssnar bra, de kan sitta still korta stunder under pass. De 
lyssnar och verkar väldigt lyhörda. De är positiva att ta åt sig men kanske i kortare 
stunder. En del kan sitta längre stunder men många har ju... de vill ju röra på sig.  

 
Samtidigt pratar man om att barn lär sig på ett annat sätt idag än tillexempel på 70-talet. 
Pedagogen menade att dator och tv-spel är en stor del av barns vardag och att det sker ett 
lärande även där. Dessutom lär barn av att skapa med händerna samtidigt som man pratar 
om det. För någon var det svårt att förstå själva begreppet barnsyn och diskussionen 
handlade om att man måste älska barn och kunna se det positiva i situationer, även om 
det inte alltid känns positivt som pedagog. Att se barns framsteg och glädjen för ett barn 
som lär sig är viktigt. Som pedagog ska man kunna se att alla barn lär sig något utifrån 
var de befinner sig utvecklingsmässigt. Barn måste få prova på att göra saker som att 
hälla mjölk även om det häller utanför. Alla barn vill ju lära sig är ett begrepp som 
framgår i intervjun.   
I inlandet är miljön för ettåringen begränsad så de tillåts inte vara deltagande på samma 
sätt som femåringen.   
 

Carina: En ettåring kan man väl tycka… de har ju inte lika stort utbud av den verksamhet 
vi har men de är ju lite begränsade, man kan ju inte ta fram en pärlplatta till dem. Men till 
femåringarna kan man ju duka ett smörgåsbord.  

 
De har istället ett annat sätt att delta i verksamheten. Intentionerna i inlandet är att 
erbjuda en åldersanpassad verksamhet för alla åldersgrupper men här visar 
undersökningen på att de yngre barnens verksamhet har låg prioritet och ofta uteblir. 

 
Monika: Vi har skilt på de små och de stora. Vi har saker för de stora men också för de 
små tillexempel så har vi Lilla myran (anpassad gruppaktivitet) som inte riktigt har 
kommit igång än. Det är barn som ska fylla två år efter jul (…) nu har vi inte hållit på 
med de minsta ännu men de större barnen har vi ju (…) Fyller man tre så har man 
kommit in på aktiviteterna.     
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När samtalen kretsar kring åldersanpassade och skapande övningar undrar jag varför de 
yngre barnen inte är med i görandet och vid flertalet av intervjuer återkommer en livlig 
och ”yvig” barngrupp som argument varför de yngre inte finns med under aktiviteterna. 
Också förändring av arbetslag och nystartad verksamhet anges som argument för 
prioriteringen av främst 4 och 5 åringarna. Man menar att ”de andra får sitt, i alla fall om 
man ser det i ett längre perspektiv”.  
 
   En pedagog nämner också hur lätt det är att man vid en påklädningssituation klär på 
alla de mindre barnen för att det går snabbare att komma sig ut istället för att låta det ta 
tid och se ett lärande i det. Kunskap är inte enbart vad barnen kan för färger och former 
utan det handlar ju om mycket annat också. Hur de uppfattar omvärlden, hur de kan vara 
med andra barn, vilken kunskap de har om hur man beter sig mot andra och hur man 
uppfattar hur andra har det. Övriga färdigheter är ju en form av kunskap, hur man kan 
siffror och bokstäver. Det är inte självklart för alla att man lär på olika sätt men det måste 
få ta tid för alla att förstå det. 
 
 
Hur kan den estetiska verksamheten i förskolan förklaras? 
 
Vad räknas till skapande i staden? 
Det estetiska arbetet innefattas av de tillfrågade i första hand som bildskapande och 
uttryck genom form. En pedagog förklarar vikten av att få hålla på. Att måla och använda 
färg, form och lera, det blir ett sätt att uttrycka sig.  
 

Annelie: När du säger skapande så tänker jag bild och form, målarrum. Måla och pyssla. 
Om du säger estetiska processer då tänker jag också på musik och rörelse, annat som är 
mer uttryckande (…) Konst, man har ju lite svårt med det där själv. Vi håller inte på med 
det själv men barnen gör ju. De gör ju konst hela tiden… Ett tag fick man ju låna tavlor 
av kommunen, jag tror det var länge sedan, kommunen eller staten. Det gäller alla 
offentliga ställen… men jag vet inte vad det blev av det där… Fantasi ryms i fria leken, 
när man läser böcker, man sitter och fantiserar, ibland kan man hitta på saker själv (…)Vi 
gör också veckoteckningar då barnen ska måla det de minns från helgen. Sen samlas vi 
och pratar om vad man har gjort.   

 
Här resonerar Annelie dels om svårigheten att skilja mellan skapande och 
estetiska processer och hon menar att konst och estetik inte ryms i verksamheten. 
Men om förskolan hade en ateljé, vilket är en dröm för henne, skulle man kunna 
gå iväg med barnen på ett annat sätt och på så vis inrymma mera skapande. 
Barnen på Annelies verksamhetsfält gör veckotecknigar som en återkommande 
del av den pedagogiska, skapande verksamheten och dessa följs upp genom 
hängas upp på väggen i hallen efter en reflekterande stund med barnen. För Erika, 
som definierar begreppet estetisk verksamhet, handlar det om att synliggöra den 
verklighet som man lever i. Som pedagog handlar det bland annat om att 
observera barns sätt att uppleva olika material. Detta beskriver hon närmare 
nedan: 
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Erika: Vi målar mest just nu, för det är så oerhört bra. Hur liten man än är så kan man måla. 
Man målar inte för målandets skull utan som ett medel, ett sätt att komma i kontakt med 
något. Men man kan också måla för att få uppleva, just …kanske färgen i sig eller lukten (…) 
Jag tror att man ska samtala om det man gör, sätta ord på det man håller på med. Och det är ju 
svårt när man jobbar med de yngre barnen. Det blir ju min subjektiva tolkning, men jag tror 
att de lär sig hela tiden men det är kanske svårt att sätta ord på vad de lär sig. Vi funderar 
mycket på det vi hänger upp på förskolan (…) Det är den här utvecklingspsykologin som 
spökar hos många. Jag är lite rädd ibland när man gör såna här månadsbilder som man sätter 
upp överallt, att det ska bli precis som att man ska se hur långt i utvecklingen har det här 
barnet kommit då? Ibland kan man behöva vara i det att bara uppleva färg, att det är en rolig 
rörelse eller något… det behöver inte bli något. De små har ju ett helt annat sätt att hålla på i 
sitt skapande. De är inte, de är mer fria, inte förstörda i tänkandet. 

 
På alla förskolor där man jobbar med 1-3 åringar finner jag ett rikt utbud och spår av flera 
aktiviteter med skapande material, såsom lera, målarfärger av olika slag men också 
musikaliska inslag såsom rytm, rim och ramsor. Samlingar planeras ibland med fokus på 
musikaliska inslag. Genom att fånga vardagen visar pedagogerna på att man kan närma 
sig mötet med barnen. Johan beskriver nedan om sitt sätt att resonera om estetiska 
läroprocesser:    
 

Johan: Man fokuserar på processen hela tiden, mer än resultatet. Man kan fånga mötet 
mellan barnen. I estetiska läroprocesser kan man bekräfta barnets tankar och idéer istället 
för det de presterar. Många menar att antingen, föds man till att kunna måla eller inte. 
Men jag tror inte på det. Jag tror att skaparglädjen finns hos alla (…) Jag fotade ett barn 
på skötbordet, hur man gör och tänker.. så satte jag ihop det till en bok med ringar, du 
vet… så kan man titta på boken medan man gör alla saker åsså blir det en själv som 
förstår... Man kan diskutera med fokus på barnet. 

 
I stadens 1-3 årsavdelningar visar intervjuer samt observationer på att teknikövningar så 
som att prova på olika typer av färger och olika material ligger till grund för 
verksamheten. Detta gör man för att barnen ska ha en rik erfarenhetsbank att ösa ur när 
man sedan får uppgifter att lösa. På ett ställe påvisar man hur man senaste tiden jobbat 
med maskar. Man har undersökt maskar i det speciella maskoratorium som pedagogerna 
ordnat fram. Sedan har man bearbetat dessa upplevelser genom olika medium, så som 
lermaskar, lekt maskar, målat maskar med penselfärg och sjungit maskar och varit 
maskar. Alla bearbetningstillfällen har föregåtts av erfarenhetsträning. Man har alltså 
tidigare jobbat med lera, lekt, målat med pensel samt erfarit genom sång och 
kroppsövning. På stadens 1-5 årsavdelning har man också jobbat med både teknik och 
kreativitetsstimulerande övningar men inte sammankopplat dessa på samma sätt som på 
de andra undersökta förskolorna. 
   
Vad räknas till skapande i inlandet? 
På de besökta förskolorna anser man sig jobba skapande på olika sätt. Definitionen av 
skapande är allt ifrån vävar, teckningar, att trä halsband till att klippa och klistra. Ingen 
närmar sig definitionen av en djupare och mer insiktsfull beskrivning utan det stannar vid 
slentrianmässiga aktiviteter utan målmedveten beskrivning. Det beskrivs hur man under 
hösten har infört ”lugna stunden” där barnen arbetar skapande genom att sy, väva eller 
läsa en bok och bearbeta den på något vis. Skapandet blir ett sätt för barnen att lugna ner 
sig, vilket resulterar i en lugn stund efter exempelvis lunchen. Nedan återges en del av 
samtalet mellan mig och Carina.  
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Carina: Vi borde rita mer teckningar. Jag tänkte direkt på målarrummet… vad gör vi 
egentligen?  
-Men man börjar ju tänka hur snävt man ska se estetik… ja menar, det här när de har byggt 
lego…det beror ju på hur snävt man ska se det. 
De är duktiga på att fantisera och de är duktiga på att göra sånna hära som man fyller i, som 
är färdigkopierade och det har vi inte haft förut och det tycker dom ju är roligt, så nu sitter 
de ju och tokproducerar teckningar, bara ritar. 
Anna: Jaha, och hur tänker ni om det? 
Carina: Ja, vi tänkte väl att det kan vara kul för dem att få rita någonting och att dom ...det 
blir en chans att de får sitta och ... istället för att kanske springa runt… det blir som lugnare, 
särskilt på eftermiddagen brukar de vilja ta fram det där och då går de ju själv ner i varv 
också (…) ibland är jag lite tudelad, ibland tycker jag det är jättebra att måla bilder och 
ibland tycker jag inte att det är bra…men då om man då ser det de kan lära sig... de får lite 
finmotorik, de ska hålla sig innanför linjerna och så kan de se...”jaha det här var den första 
bilden jag gjorde, oj där kunde jag inte måla innanför linjen också hade jag bara tagit en 
färg…” så det kan ju bli en utveckling även där… de kan se att bamses mössa den är ju 
faktiskt blå och den här är ju inte blå utan den är ju brun…att de kan se att man kan ju ta lite 
olika färger… just nu är de väl fortfarande inne i det här enfärgsstadiet. 

 
Pedagogen visar på en osäkerhet vad en estetisk, skapande aktivitet kan vara. Att barnen 
bygger med lego kan också vara ett sätt att arbeta men samtalet kretsar kring teckningar 
av fylla i-modell. Ibland kan det skapande arbetet innefattas av längre, återkommande 
aktiviteter. Under hösten har naturtavlor skapats och dessa har man arbetat 
återkommande med. När jag ber pedagogerna att berätta om vad de gör kan en 
redogörelse se ut så här: 
 

Vi jobbar mycket med rim och ramsor. Vi har gjort namnskyltar i trä…älgtavlor med 
händer och fötter…vi har mätt och vägt  och skrivit…man försöker få in alla bitar i det där. 
(matematiska begrepp, samtalskunskap)  Vi har gympatid en gång i veckan men det är inte 
alltid vi går… men vi har ju jobbat jättemycket med danslekar från förr…vi går ju också på 
badet… då ska vi gå med femåringarna och då kanske man tar med sig någon liten. 

 
Även det fria skapandet beskrivs som ett egen prioritetsområde. Astrid berättar att de har 
fritt skapande. Barnen får måla när de vill och klippa och klistra. De trär pärlor och de 
större jobbar med vävar och de äldre barnen (3 och 5 åringar) har också klubbar. I 
klubbarna pratar man om själva jaget och man tittar på namnet och man pratar om det 
också. De utgår ifrån jaget och låter barnen ta avstamp från familjen och kunskapen kring 
den. Hur ser jag ut och hur skriver jag mitt namn är typiska frågor. ”Vi tittar på namnet 
och hur barnet utvecklar sin skrivning. (Pedagogen visar dokumentationer där barnet 
skrivit sitt namn vid ett flertal tillfällen och utvecklats). Vi jobbar också med temat-var 
bor jag”. Treåringarna brukar få prova att rita självporträtt och det sätts in i portfolion. 
 
 
Hur arbetar man?  
 
Undersökningen visar på olika sätt att beskriva sin estetiska verksamhet men också olika 
sätt att tycka om hur man ska arbeta rent praktiskt. Alla förskollärare som intervjuats 
delar in barnen i grupper. Hur dessa grupper indelas skiljer sig dock åt.  
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Olika pedagogiska upplägg i staden 
I staden svarar tre av fyra, alla dessa från 1-3 årsavdelningar, att man arbetar mer utifrån 
projekt än utifrån ett förutbestämt område. Dessa projekt, som kan vara både korta och 
långa, utgår alltid ifrån barnen eller ett intresse som pedagogerna tolkar att barnen är 
intresserade av. 

 
Erika: Vi arbetar i olika projekt som ibland går omlott om varandra. Just nu arbetar vi med 
maskar. Och vi arbetar med att rita maskar som vi sedan kan sätta upp och prata kring. Det 
handlar om att få möjlighet att se olika saker på olika sätt. En liten pojke sa till en mask; 
”Du får inte krypa ut på vägen , då kan du bli påkörd”. Det är pojkens sätt att berätta om 
sina upplevelser och bearbeta dessa. Jag vill gärna arbeta i mindre grupper, inte för många 
barn, speciellt med de yngre. 

 
På stadens 1-5 årsavdelning jobbar man enligt ett förbestämt schema med planerade 
aktiviteter för de olika åldersgrupperna. Mest planerade är 5 års träffarna där man 
detaljplanerar varje träff.  
 
Olika pedagogiska upplägg i inlandet 
Denna typ av projektarbetet som beskrivs i staden återfinns också i en förskola i inlandet. 
Där beskrivs den estetiska verksamheten såhär: 
 

Monika: Man gör en skapande aktivitet…att vi läser en bok och så vi läste om Gittan och 
fårskallarna och så gjorde vi bara en enkel tavla av det med lite bomull och så…inte alls 
avancerat så... men det är ju ett sätt att knyta ihop det man gör… och det ligger lite grann i 
vårt projekt… att jobba mer sådär… att man följer med lite mer och så gör man en 
skapande grej för att förstärka de där sakerna. Vi är duktiga på att läsa böcker men vi är 
dåliga på att ta reda på vad barnet verkligen förstår. Man måste bli bättre på det att 
reflektera. 

 
När vi talar om tematiska arbeten som form menar en pedagog att det har blivit mindre av 
det nu till skillnad från förr. Arbetet sker på ett annat sätt. Det beskrivs som kort och 
intensivt. Förr hade man ett visst antal barn under en viss ålder och då arbetades det med 
vatten en halv termin. Nu jobbar man med sång och musik en termin eller intensivt under 
tre veckor med att måla. Det är själva metoden som blir temat inte ett område som det 
blev förr, menar pedagogen. 
   Jag uppfattar en svårighet i att organisera förskoleverksamheten kring estetisk 
verksamhet. Man säger att man vill arbeta med något skapande men sedan stannar man 
vid det. Hos de förskollärare som inte arbetar i projektform utan mer i traditionella 
grupper med på förhand givna mål innebär skapandet ofta ett övande av tekniker. Man 
provar i samspel med andra i samma ålder, olika målningstekniker med olika färger och 
olika pennor och allmänt pyssel så som limma och klippa. Mycket utav ”görandet” 
kommer barnen på själva. För de allra yngsta (ettåringarna) är det svårt att finnas med på 
en 1-5 årsavdelnings del av själva görandet då de inte är med på samma sätt som barnen i 
exempelvis 5-årsgrupp. Den organiserade verksamheten utifrån ålder innebär också att de 
yngsta uteblir då de gör andra aktiviteter. Exempel på dagsschema beskrivs i nästa citat: 
 

Carina: Vi har tre grupper eller två grupper som har jobbarpass…de som inte har jobbar 
pass är på aktivitetspass… då väljer man var man ska vara utifrån olika aktivitetskort…sen 
jobbar man med det i 20-30 minuter sen ringer vi i klockan och sen får de byta aktivitet… i 
målarrummet brukar vi ha tre eller fyra stycken… 
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Nackdel med aktiviteterna är ju att det är på förmiddagarna, så man kan ju inte bara 
spontant gå in i målarrummet… på förmiddagen är en och tvååringen ute hela förmiddagen 
och upptäcker gården. 

 
Under jobb och aktivitetspassen jobbar man med, av pedagogen bestämda, övningar som 
är målrelaterade. I undersökningen visar resultatet på att alla svarande dels arbetar i 
åldersindelade grupper och med olika material och tekniker. En grupp femåringar har 
jobbat med ”Historia” och tillverkat dockor av vedträn.62 Dessa ska sedan visas för 
föräldrar genom en utställning. 
   En pedagog har erfarenhet av att tidigare ha jobbat intensivt i tre veckor med något 
avgränsat område, och detta innebar en tydlig uppstart och ett tydligt avslut och en 
integrerad verksamhet som pedagogen påstod kännas mera givande för både barn och 
pedagoger. 
 
 
Vilka faktorer påverkar möjligheterna att förändra förskolan med 
fokusering på estetiska processer?  
 
Miljöns betydelse i staden 
På stadens 1-3 årsavdelningar har man lagt ner tid och tanke på hur miljön kan nyttjas för 
att bäst passa den barngrupp som för tillfället använder den. Observationerna visar på 
skillnader i miljön på de olika förskolorna. På 1-3 årsavdelningarna är allt nere på 
barnens nivå. Stolarna vid matborden är små, kapphyllor där man hänger jackor är i de 
minsta barnens höjd och en viss typ av skapande material ligger alltid framme i lokalen. 
På 1-5 års avdelningarna är några men inte alla anpassade till de barn som finns.  
   Man har också fått hjälp av föräldrar och barn i omstruktureringen och byggandet av 
den nya miljön. Exempelvis har man efter, barnens förslag byggt om ett läsrum som 
tidigare var kalt och tråkigt och möblerat med en enkel soffa, till ett sagorum för kungar 
och drottningar. Detta genom att inbjuda föräldrar att måla väggar, sy sänghimmel och 
kungliga kuddar till soffan. Böckerna är tillgängliga i barnens höjd och pedagogen 
beskriver hur duktiga barnen är på att vara aktsamma med böckerna.   
 

Jonas: Miljön har stor roll och den kan utmana barnens intressen och stödja dem i sitt 
kreativa skapande. Vi försöker förändra men allt tar sin tid. Vi vill ha material tillgängligt 
och om man tvekar inför ett material så kanske man inte ska ha det till just denna 
åldersgrupp. Därför har vi åldersindelade grupper just för att kunna anpassa miljön till de 
behov som finns utifrån barngruppen.  

 
Också på 1-5 års avdelningen menar man att miljön har betydelse för lusten och 
kreativiteten. Här uppges lokalerna vara en stor nackdel främst då nästan alla rummen ska 
användas till flera ändamål. Målarrummet är också matrum vilket innebär att man måste 
avbryta all aktivitet när det är lunch. Likaså lekhallen där barnen ofta bygger och 
konstruerar kojor och där de måste städa när rummet ska användas till samling eller helt 
enkelt städas innan barnen ska gå ut. Annelie, som jobbar där, menar att pedagoger oftast 
tvingas avbryta görandet för att man av tradition, ska gå ut två gånger om dagen. Detta är 
delar av en förskolerutin som hon tycker att man måste prata kring.  
                                                 
62 Se bild 1, Bilaga 3. 
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   Eftersom rummen är byggda som de är, innebär det att material förvaras undangömt 
och när de plockas fram blir det ett slags frosseri, då barnen inte är vana att se så mycket. 
Hon menar att det är lättare att vara kreativ och ”hitta på grejer” om det finns material. 
   Alla besökta förskolor i staden har tillgång till en ateljé utom 1-5 års avdelningen. Där 
har man istället ett snickarrum som nyttjas sporadiskt av femåringarna. 
   
Miljöns betydelse i inlandet 
Miljön har stor roll och innefattas av hur man presenterar allt. Det är viktigt att det ser 
attraktivt ut och att inte grejerna ser slarviga ut. Då blir resultatet slarvigt, menar 
pedagogerna. De yngre barnen har kritor och papper att använda ute på avdelningen där 
de mestadels befinner sig, om de inte är i en arrangerad aktivitet.   
  Det är också viktigt att materialet finns tillgängligt. De uppger att de försöker göra så att 
barnen exempelvis kan hämta färger själv. På en förskola finns det ett speciellt rum för 
skapande aktiviteter. Dit går man endast tillsammans med en vuxen. Det ligger avskilt 
från avdelningen och tillhör hela husets avdelningar. Observationer visar på ett 
välsorterat rum med en tydlig och synlig struktur på material.63 
   Det är också viktigt, menar pedagogerna att barnen tillåts hålla på med skapande i olika 
tekniker. Detta uppges under de samtal som vi har men underliggande observationer visar 
på att verkligheten ser annorlunda ut.  De små barnen är inte så mycket i målarrummet då 
det krävs en vuxen till detta och utifrån de personalresurser som finns att tillgå är detta 
omöjligt. Jag uppfattar en tudelning hos personalen vad gäller den faktiska tillgång som 
barnen har till skapande material på avdelningen. Detta tydliggörs i detta citat:  
 

Britta: Ibland kan man ju känna att man skulle vilja ta in och ha pärlor inne på avdelningen 
som de kan sitta och påta med… och göra pärlplattor och halsband... för de är ju ganska 
pyssliga våra femåringar när de får… de sätter sig ner och funderar…vad är det egentligen 
jag skulle vilja göra? 

 
Monika är inte heller helt nöjd med hur miljön ser ut i dagsläget men visar på en önskad 
förändring, även hon resonerar om vikten av struktur och tillgänglighet på det fysiska 
upplägget av material.  
 

Monika: Saker som ligger framme där barnen kan ta de som de vill ha…så har inte vi 
idag…men vi vill ju ändra på det…har man en bra översyn så att man ser så är det enklare 
att plocka fram…det måste man ju tänka på …vad man plockar fram…småpärlor och sånt 
kan vi ju inte ha…man använder ju annat material till de små barnen.. det är ju enklare för 
barnen om de vet var saker ska vara. 

 
På hennes avdelning visar hon mig hur de har tänkt bygga om rummen och få miljön 
lättöverskådlig med sorterade fack och bilder på var saker ska ligga. På så vis menar hon 
att även de små barnen som inte kan läsa kan förstå var saker finns och vart de ska läggas 
tillbaka. Det råder en tvekan om hur man löser tillgängligheten på exempelvis små saker 
som av säkerhetsskäl inte kan finnas där de minsta barnen befinner sig då de stoppar allt i 
munnen. Då kan det vara bättre att ha ett eget rum bara för de stora, vilket också är 
förhoppningen med omstruktureringen som är på gång. Observationerna i inlandet visar 
på att den tillgänglighet som man beskriver som viktig inte återfinns speciellt tydligt i 

                                                 
63 Se bild 2, Bilaga 3. 
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lokalerna. Ett nyskapat läsrum har bokhyllor högt uppsatt på väggen där endast större 
barn kan nå på ett enkelt sätt64. ”De mindre får klättra”, menar man.   
 
Pedagogens roll i staden 
En pedagog beskriver sin pedagogroll som medskapande. Det handlar om att försöka 
finnas med utan att bestämma. ”Fast det gör man omedvetet hela tiden”, menar man. Det 
sker hela tiden ett omedvetet kränkande av barnet och man behöver ständigt analysera 
vad man gör. Trots att hela arbetslaget har bestämt att man ska lyssna på barnen så är det 
svårt att behålla dessa tankar i den pedagogiska verksamheten.  

 
Johan: Bara för att jag är vuxen så behöver inte jag bestämma en massa saker. Jo, om man 
riskerar att någon kommer till skada så klart… men varför ska jag som är vuxen bestämma 
över barnen, vad de ska göra och så.   

 
Pedagogen beskriver en svårighet att visa barnens egenvärde men det är viktigt att man 
inte tar ifrån barnen rätten att vara delaktiga. Genom att resonera kring problemen som 
uppstår kan man hitta lösningar. Alla måste kanske inte vara med på samlingen? Man 
måste passa sig för förutfattade meningar. Pedagogen ger ett exempel med två barn och 
en hammare. Om jag kommer in i ett rum där ett barn gråter och den andra står med 
hammaren i handen så har man automatiskt en bild av vad som har hänt. Då bör man 
fråga sig vem som har slagit vem och vad bör man göra?  
   En annan pedagog, verksam på 1-3 årsavdelning beskriver sig som en handledare som 
möjliggör det som barnen ska få uppleva och prova på eller inte. Det har även betydelse 
hur pedagogen känner inför den aktivitet som man ska hålla i. 
 

Annelie: Jag måste känna att det är roligt med det man gör. Jag väljer oftast att hålla i 
musiken samtidigt som jag måste respektera det som andra gör. Om jag exempelvis håller i 
det som jag vanligtvis inte gör så måste jag förmedla en positiv attityd även om det bara är 
något kludd som de gör, och hänga upp sakerna snyggt så att barnen får känna stolthet.  

 
Denna pedagog jobbar mycket med musik och beskriver att det är hennes gebit. Hon 
beskriver sitt arbete med musik och menar att erfarenheten gör att en spontanitet kan 
finnas.  
 

Jag gör det hela tiden… samlingar och sång, jag kan vara spontan och det verkar som om 
att jag planerat det länge och mycket men jag har erfarenheten att spela på. På tisdagar har 
vi alltid rörelsesånger på stora samlingen. Ringdanser, moderna ringdanser… då ska man 
göra massa rörelser till sångerna… man har beskrivning till, man snabbläser igenom och lär 
sig rörelserna till sångerna. Ibland kommer det in drama i det där, man ska röra sig på ett 
speciellt sätt.  

 
Pedagogens roll i inlandet 
I inlandet jobbar man ofta efter mallar och på alla avdelningar utom en ser jag spår av 
detta under observationerna. Bland annat pryds några fönster av paljettpryda snöflingor.  
Man menar att även om man har en färdig mall så blir varje skapelse individuell. 
Samtidigt påpekar en pedagog de fenomen som ofta uppstår vid ett mall-skapande då 
pedagogen ofta får slutföra aktiviteten då barnet har ledsnat. 

                                                 
64 Se bild 3, Bilaga 3 
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Monika: Jag har lite svårt med att fröken som ska färdigställa…jag har ju väldigt svårt när 
man har bakat bullar med barnen och alla bullar ser precis likadana ut för då kan det ju inte 
vara barnen som har gjort dem… för det ser inte så ut … det måste få duga det de gör… det 
visar ju vilken kunskapssyn man har. 
 

Det finns en önskan att barnen ska få känna att de duger men i den organisation som 
återfinns föreligger en svårighet att efterleva dessa intentioner.  
   I inlandet är pedagogens roll att visa och instruera hur man ska göra. En pedagog 
beskriver hur hon brukar instruera barnen så att de känner att det är något roligt och 
spännande som de ska göra. Samtidigt som hon visar aktiviteten och ger exempel på hur 
man kan göra. Flera pedagoger menar att ”barnen är duktiga på att ta instruktioner och 
lyssna när fröknarna visar och förklarar”. 
 
 
Dokumentation 
 
Alla intervjuade förskolor dokumenterade sin verksamhet på olika sätt. Alla var överens 
om att man ska följa barnet utveckling i förskolan och visa på att ett lärande sker. Detta 
menar man stämmer med läroplanens intentioner där pedagogisk dokumentation 
omnämns som ett medel att synliggöra barn lärande och förskolans arbete. Jag har valt att 
diskutera utifrån två skilda principer som uppkommit under mitt arbete. Dels en aspekt av 
pedagogisk dokumentation med en personlig pärm där varje barns individuella utveckling 
dokumenteras men också en miljö där dokumentationer så som teckningar, bilder och 
annat skapande, visar på ett lärande knutet till läroplanens intentioner genom text och 
foto. 
   Studierna har visat att man kan urskilja en metodpärm kallad portfolio, där man på 
samma sätt som ovan följer det individuella barnet genom observationer, teckningar och 
foton. Denna portfoliomodell förekom i inlandet.   
 
Hur sker dokumentationen i staden? 
De som inte använder sig av portfoliomodellen beskriver sitt dokumenterande med 
koppling till pedagogisk dokumentation. De samlar sina dokumentationer i pärmen men 
först efter det att de synliggjorts på förskolans väggar65 och där igenom legat till underlag 
för reflektion och samtal. Tre av de undersökta förskolorna känner sig väl bekanta med 
begreppet pedagogisk dokumentation och diskuterar ofta dokumentationens syfte och 
innehåll. Erika och Johan har gått fortbildning i stadens fortbildningscentrum. Här följer 
ett axplock om förskollärarnas syn på pedagogisk dokumentation. 
 

Erika: Man kan hitta en form på hur man kan göra det och få ut en användbar kunskap om det. 
Jag delar upp i olika rubriker. Jag vill att det ska finnas en tydlig koppling till läroplanen. Då 
måste man fråga sig hur kan jag visa detta barns självständighet just nu? Detta sätter jag sedan 
in i pärmen och inte på väggen. Sen går jag tillbaka och dokumenterar detta igen. Rubrikerna 
kan vara: Barnets upplevelser, Barnets självständighet, Barnets samarbete samt Hur barnet lär 
sig? 
 

                                                 
65 Se bild 4, Bilaga 3. 
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Johan: Genom pedagogisk dokumentation synliggör man barnen och de händelser som sker 
runt dem. Det stärker självkänslan och självförtroendet. De lär sig att uppskatta och 
kommentera varandra. Visa föräldrar vad vi gör, vad vi vill förmedla, trots detta är det säker 
olika vad föräldrarna uppfattar… ja, menar hemma och här… det är annorlunda.  
Man presenterar och visar och barnen kan se en utveckling, ja andra också. 

 
För båda dessa pedagoger verksamma på 1-3 årsavdelningar, är dokumentationsarbetet 
något man gör för att kunna gå tillbaka och samtala om det man har sett. Samtalen kan 
ske mellan pedagoger, mellan pedagoger och barn eller mellan pedagoger och föräldrar. 
Man menar att det är viktigt att få igång ett samtal som genererar en progression i 
kunskapandet.   

 
Annelie: Ordet används hit och dit, hur som helst…  få/ingen vet vad det är… (förklarar sin 
erfarenhet,lite) För mig kan det vara att man följer ett barn i en viss situation, i olika moment, 
vilka färger det använder, hur de håller penseln, man kan sen låta barnen själva berätta om de 
det gör. Jag tycker inte att det är enstaka bilder som man smakar upp på väggen. Man tror att 
man gör en pedagogisk dokumentation fast man gör det inte. 
  

Även Annelie uttrycker hur viktigt det är att barnen tillåts berätta och att dialogen mellan 
pedagogen och barnet är viktig att synliggöra. Observationer på 1-5 årsavdelnigen där  
Annelie är verksam, visar på ett aktivt arbete med barnintervjuer som sitter väl synligt på 
väggarna i hallen så att barn och föräldrar kan delta i den pedagogiska verksamheten.  
   När man tittar på dokumentationerna kan man upptäcka hur olika barn gör. Man menar 
att man inte kan dokumentera varje gång det händer något för det finns det inte tid till, 
men att det är viktigt att barnen får se sig själva i det som görs. För föräldrarnas del, är 
det kul att kunna visa och samtidigt så lär man sig själv sitt egna sätt att handla, menar 
Erika. Det finns en vilja att titta på dokumentationerna tillsammans i arbetslaget och det 
gör Erikas arbetslag då de har något som kallas pedagogisk handledning. Det finns en 
stor skillnad mellan skolan och på tiden som pedagoger får till reflektionsarbete. Man 
pratar ju om ett lärande för 1-6 åringar men i praktiken räknas det inte, menar Erika. 

  
Annelie: Vi tar mycket kort men vi hinner inte ta ut den i rätt ordning. Vi filmar och här har vi 
pratat om syftet, varför vi egentligen gör detta. En snut här och en snut där och sen så tittar vi 
på det med barnen. Vi analyserar inte utan det blir ett minnesalbum.. om det inte är något 
speciellt barn som man har funderingar omkring… det är snålt om tid och det är det samma. 
En del använder inför föräldrasamtal och resonerar omkring… men det är snålt om tid. 

 
Det är viktigt ge tid till varandra i arbetslaget för att arbeta med dokumentationer. Det 
krävs ett samarbete i arbetslaget. Om man har en samsyn på dokumentationsarbetet blir 
det lättare att organisera verksamheten utifrån detta.  
   Ytterligare en anledning till dokumentation är att det blir roligare i arbetet när man 
dokumenterar. Samtidigt kan det bli jobbigt också men genom att begränsa sig ibland och 
ha ett tydligt syfte med det man gör kan man göra det mindre jobbigt.  
   Arbete men dokumentationer har blivit vanligare under senaste tiden och alla tillfrågade 
beskriver fotografering med digitalkamera som det främsta verktyg för att synliggöra 
verksamheten. Men även filmkameran förekommer i svaren.   
 

Johan: Vi använder digitalkamera som finns tillgänglig alltid. Vi videofilmar också mycket, 
sen ser man filmen och den är väldigt användbar. Jag försöker att filma allt som går, så kan 
man se hur man agerar. Alla kan se, så kan man gå tillbaka och diskutera olika vinklar. Alla 
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bilder som barnen gör försöker vi hänga upp. Tillsammans med text… ibland är själva 
målandet grejen och då är det ju det som man… men man tar ju tillvara alla bilder som är 
klara, liksom. Man kan ju se olika saker i bilden, använda fantasin utan rätt eller fel. 
 

Man kan se en skillnad mellan arbetet med filmkameran mellan de olika förskolorna i 
staden, där å ena sidan filmen används som ett minnesdokument och å andra sidan filmen 
beskrivs som ett verktyg för att analysera verksamheten. Genom att ha en vision och vara 
öppen för förändring kan man ständigt söka och utvecklas. ”Det finns ingen statisk 
sanning”, menar Johan. Många timmar läggs ner på eget arbete och egna initiativ som 
inte alltid blir betalda i pengar men väl i en annan typ av vinst. Förskollärarna har inte 
valt detta yrke pga. lönen eller yrkets status. ”Det är engagerade människor som jobbar 
här,” säger Johan och förklarar att utveckling är positivt. 
 
Hur sker dokumentationen i inlandet? 
På förskolor där man arbetar med portfolio uttrycker sig tre utav fyra pedagoger en 
avsaknad av modell på vad pärmen ska innehålla. 
 

Carina: Det skulle behövas en dag då alla i hela kommunen sitter ner och diskuterar om vad 
som ska finnas med i en portfolio… vi vill ha en mall att utgå ifrån… 
Många barn tittar ju i sin portfolio och man kan ju prata mycket till portfolion om lärande. 

 
   En annan förskollärare, Astrid, relaterar till Piagets utvecklingspsykologiska teori om 
jaget och menar att de har kommit ganska långt i utvecklingen av portfoliomodellen och 
verkade nöjd med detta. Denna pedagog ansåg sig ha hittat en mall att följa och upplevde 
det enkelt att fylla i portfolion allt eftersom barnet utvecklades.   
   Ytterligare aspekter som framkom var att det skilde väldigt mycket innehållsmässigt 
mellan ettåringen och femåringens portfoliopärmar. Detta framgick dels under mina 
observationer men också under intervjuerna. En förskollärare uttrycket sig såhär: 
 

Monika: Det finns en portfoliovariant som vi känner att vi måste utveckla mer. Vi skulle 
behöva diskutera, vad är det som ska ingå i denna portfolio. Det känns som om att prioriteten 
på portfolion har vi inte hunnit titta på… ser vi att Kalle har skrivit sitt namn så då sätter vi in 
det… eller om de har gjort en bild som de har berättat om hur… lärandet kan vara lättare när 
man har börjat skriva... jag är inte riktigt klar över vad jag vill ha i portfolion.  
Vad gäller ettåringarna så har vi inte satt in någonting … det måste vara enkelt att få ner för 
man har inte så gott om tid. Jag känner inte att man ska visa att Kalle kan såhär många 
bokstäver eller dessa färger. Den här diskussionen har vi inte hunnit till… det finns en viss 
risk att man inte visar på allas kunskaper. Hur visar man på de yngres kunskaper till exempel?  
Och jag kan inte svara på det.  

 
Den koppling till pedagogisk dokumentation i inlandet var ofullständig och de som svarat 
verkar inte ha förstått begreppet pedagogisk dokumentation. Detta ges exempel på här: 
 

Anna: Kan du beskriva din syn på pedagogisk dokumentation? 
Carina: Det är ju viktigt säger de men att hitta något… vad är det man ska ta upp och kommer 
det att användas i skolan? Det vi visar i förskolan, de fina huvudfotingarna som de gör är ju 
borta när barnet kommer till nian… ibland känns det som… barnskolan tycker ju att det är 
viktigt men sen ser de inte det viktiga när de kommer upp till skolan… att det kunde skära 
korv när de var tre och ett halvt år. 

 



 32

På de förskolor där jag fick möjlighet att observera den dokumenterade verksamheten såg 
jag att innehållet i portfoliopärmarna främst bestod av bilder och ibland text på vad barn 
har gjort och gör under sin tid på förskolan (ex. lärt sig att skära korv) samt teckningar 
(ex. självporträtt) och skrifter (ex. sitt namn) från olika tidpunkter i barnets liv där 
intentionen är att pedagogen senare ska kunna visa på vad barnet lärt sig. Meningen med 
denna portfoliopärm är att den senare ska följa barnet upp i skolan och växa med barnet. I 
flera fall visar det sig att pedagogerna är missnöjda med det sätt som portfoliopärmen 
hanteras när barnet kommer upp i de högre klasserna.    
   I inlandet är kameran vara en central del men även här brottas man med ytterligare 
problem så som att bearbeta bilderna och sammanfoga dessa till en helhet. Alla kan inte 
heller med kameran och hur man överför bilderna till datorn. 
 

Carina: Vi har inte hittat något bra system för det. Vi har ju portfolio och det har kommunen 
bestämt. Mycket arbete går åt till det… Jag brukar försöka att fota med kameran. Nu har de 
barnet lärt sig att skära korv för första gången eller här har… klippt till en cirkel för första 
gången. 
Anna: Skriver man ner också? 
Carina: Nä, man tömmer ju inte kameran så ofta. 
Anna: Kan alla tömma kameran?  
Carina: Nä, men någon kan ju alltid. 

 
Filmkameran förekommer inte på förskolorna i inlandet och man skriver inte ner text till 
den aktuella bild som man tagit då kameran inte töms ofta. Man tar bilder på barnen när 
de har gjort något speciellt, såsom lärt sig klippa eller skära.   
 
 
Verksamhetsansvariga för den pedagogiska verksamheten och dess 
utveckling 
 
Jag har talat med människor som har en övergripande inblick över hur satsningen på barn 
och unga ser ut. Dessa återfinns i texten som Lisa från staden och Kalle från inlandet.  
 
Utveckling och förändring i staden 
I staden har man under en längre tid satsat på kulturverksamhet och skolan har 
samarbeten mellan varandra genom bland annat kulturverket, som är ett 
samverkansprojekt mellan olika kommunförvaltningar, där för och 
grundskoleförvaltningen är en aktör. Man har också satsat på ett kulturcentrum för barn 
och unga, i samarbete med kulturförvaltningen och för och grundskolenämnden, vilket är 
en del av satsningen på en bättre verksamhet för barnen i staden. Man erbjuder teater, 
skapande verkstäder, kultur i förskolan och skolan, fortbildning av pedagoger samt 
skapande lördagar för allmänhetens barn och unga. Det har varit en stark prioritering av 
barn och ungdomskultur vid fördelning av kulturnämndens stödpengar. Till detta kommer 
de olika stadsdelarnas individuella satsningar samt bibliotekens verksamhet för de yngre, 
såsom sångstunder, sagoberättelser och småbarnspoesi. 
   Det är främst det pedagogiska utvecklingscentrum som jag kommit i kontakt med i 
denna undersökning. Denna verksamhet kan beskrivas som pedagogers och 
kulturpedagogers kompetensutveckling. Den innefattas av teoretisk fortbildning, 
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föreläsningar, seminarier samt praktisk-estetisk fortbildning för personal inom förskola 
och skola.  
   För kommunens pedagoger erbjuds olika kompetensutvecklingsprogram. Lera som 
material, måla med små barn, måla med kol och blyerts, konst som inspirationskälla är 
namn på de olika kurserna som erbjuds. Det finns också en kurs som heter; Pedagogisk 
handledning vilken är centralfinansierat66. Denna erbjuds i tre olika alternativ. Under ett 
år får man 8 handledningstillfällen, hela arbetslaget. Kollegial handledning som innebär 
att man arbetar med pedagogiska frågor, pedagogistahandledning då hela förskolan samt 
rektor är involverad. Det handlar om att strukturerar hela förskolan. Vidare ges 
ateljeristahandledning, då man utgår från de estetiska processerna.  
Kurserna och utbudet påverkas av det som man ser och vet och det som folk ber om. 
Fortbildningarna har skett under många år men nu har rektorer bestämt att detta behövs 
och kommunen har prioriterat handledning för förskolorna.  
Lisa uttrycker det såhär: 
 

Det krävs något av arbetslaget, det handlar om verksamheten och om barnet och det är 
tidskrävande. Vi försöker göra verksamheten pedagogisk. Det finns en vilja hela vägen upp att 
jobba med pedagogisk handledning. Detta innefattar allt ifrån rektorer upp till politiker i 
denna kommun. 

 
Lisa berättar att hon uppmärksammat att när man satsat på en teoretisk fortbildning som 
ska bidra till att lyfta förskolans pedagogiska frågor, så prioriterar man de praktiska 
områdena i mindre omfattning. Som kommun lägger man pengar på antingen det ena 
eller det andra när man kanske behöver båda delarna, menar hon.  
 
Estetik och kultur i staden 
En viss del av skolans pengar återfinns inom kulturförvaltningen. Kommunens syn på 
god estetiska verksamhet kan synliggöras genom att kommunen har prioriterat 
fortbildningskurser inom pedagogisk dokumentation och haft som mål att alla verksamma 
förskollärare skall genomgå utbildningen. 
 
Skillnader och förutsättningar i staden 
Man kan påstå att stadskommunen har goda förutsättningar för att bedriva en 
förskoleverksamhet där skapande verksamhet utgör både innehåll och metod för att 
främja barns utveckling och lärande genom att man har ett prioriterat verksamhetsområde 
där man medvetet bidrar till att utveckla pedagoger och den verksamhet som pedagogerna 
verkar igenom olika kursutbud och projektarbeten. 
   En förändrad barnsyn och syn på kunskapsprocessen är en stor del av den förändrade 
bilden på förskolans roll i samhället. Hur miljön är anpassad bidrar till hur pedagogrollen 
förändras. Pedagogen styr vad som sker i förskolan genom att man arrangerar en miljö 
där man aktivt drar in barnen i görandet. Det är attraktiva saker som står i hallen, det är 
vatten, sand, saker som vi vet stimulerar till att barn börjar göra saker. Pedagogen styr hur 
ingångarna till aktiviteten blir. Om man sedan är en medforskande pedagog som 
observerar vad de gör i vattnet eller i sanden så har man en utgång att diskutera kring. I 
en svensk förskola snubblar man in dessa miljöer där de starka signalerna finns. Alltså 

                                                 
66 Dvs. kommunen bekostar denna fortbildning. Författarens kommentar. 
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där man vet att barnen vill göra något exempelvis i målar rummet eller i lekhallen. Dessa 
ställen är inte centrala utan oftast så är matrummet centralt. Det är också oftast där som 
barnen vill göra. Lisa menar att detta kanske beror på att de vuxna pedagogerna ofta 
befinner sig där. Hon menar också att det är viktigt att man ser över den faktiska miljön 
och tänker till hur man utformar en pedagogisk verksamhet så att barnen får bästa möjliga 
förutsättning till att forska och upptäcka genom olika material. När man väl börjat att 
tänka i dessa banor så kommer en förändring automatiskt. Det går inte att stoppa denna 
förändring och det kommer att ta lång tid och det är via dokumentation som man kan visa 
på vad som sker. Lisa menar att det handlar om att inte se det som man redan vet. Genom 
att diskutera med sig själv och andra kan man komma vidare. Barnsynen måste man 
jobba med varenda sekund. 
   Pedagogisk dokumentation är en observation och en dokumentation om vad barnet 
säger och vad det gör. När sedan någon reflekterar kring dokumentationen blir den 
pedagogisk. Det är lätt att använda den gamla synen på barn, det gamla förhållningssättet 
på nya arbetsmetoder, såsom portfolio och i dokumentationsarbeten. 
 
Utveckling och förändring i inlandet 
I inlandet finns ingen kulturnämnd eller förvaltning, då detta ansvar ligger under skolans 
regim. I inlandet finns inte resurser i samma utsträckning som i en stad då det gäller att 
organisera och strukturera kommunen och den verksamhet som kan erbjudas för 
befintliga pedagoger. Detta innebär att ingen praktisk eller estetisk verksamhet finns 
tillgänglig för pedagogerna i fortbildningssyfte inom kommunens regi.  
   Den verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar av kommunen och kan kopplas till 
kulturen, är idrottsinriktad. Det finns ett kommunalt bibliotek men där sker ingen 
verksamhet kopplad till de yngre barnen i förskolan annat än den ordinarie 
bokutlåningsfunktionen. Det finns ingen biblioteksanknyten verksamhet för vare sig 
föräldrar till små barn eller förskolegrupper. Kommunen anlitar en teater som kommer 
och spelar ca.1 gång per år. Då spelar man för både förskola och skolan.  
   Utöver skoltid finns fristående organisationer så som kyrkor och politiska samfund där 
det bedrivs verksamhet för barn i olika åldrar. För barn mellan 0 och 3år är utbudet dock 
skralt, menar Kalle.  
   I inlandet arbetar man åldersintegrerat och har gjort så i större och större utsträckning 
även i skolan. Kalle är positivt inställd till åldersintegration men ser vissa problem i att 
lokaler inte alltid är anpassade till detta samt sociala faktorer som kan påverka. ”Ibland är 
det inte kul att vara med de mindre för en som börjat känna sig stor.” Något syfte med 
annan utformning än 1-5 årsavdelningar i inlandet är inte aktuellt enligt Kalle. Han menar 
att den åldersanpassade gruppaktivitet som sker på respektive avdelning i exempelvis 
”sköldpaddegruppen”är tillräcklig. En svårighet ligger i att få alla med sig i en 
omorganisation men samtidigt ligger det på förskollärarnas bord att tala om ifall man vill 
arbeta i annan organisationsform menar han. Organisationen ska vara en hjälp och inte ett 
hinder. ”Vill förskollärarna ändra utformningen av verksamheten så är det ingen 
omöjlighet”, säger han. 
   Det sker ingen form av organiserat erfarenhetsutbyte mellan förskollärare i 
inlandskommunen. Man har däremot en lokal samverkansansvarig som ska bidra till att 
pedagogerna slipper ta alla praktiska frågor i arbetslagen och på så vis frigör tid för 
pedagogiska frågor och bearbetning av dessa.      
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Estetik och kultur i inlandet 
Mycket av det som förskolan gör är inbyggt i förskoleverksamheten och det finns inte så 
stor möjlighet till insyn på detta område. Varken andra pedagoger eller kommunens 
ansvariga har någon insyn i det som andra gör. Stora traditioner ligger bakom skolan och 
förskolans kulturella skapande. Trots detta ser Kalle att en utveckling har skett vad gäller 
detta. Man lägger ner mer tid och resultatet har blivit proffsigare under åren.   
 
Skillnader och förutsättningar i inlandet 
Man kan påstå att stadskommunen har goda förutsättningar för att bedriva en 
förskoleverksamhet där skapande verksamhet utgör både innehåll och metod för att 
främja barns utveckling och lärande genom att man har behöriga och rutinerade samt nya 
förskollärare verksamma på kommunen förskolor. Man har bra resurser och vi har en 
vistelsetid i snitt på ca.20 timmar för varje barn i veckan. I denna kommun finns 
igenomsnitt 18 barn i grupperna och det är kanske lite stort, menar Kalle.  
I det nya samhället måste man diskutera förskolans roll och vad förskolan ska vara till 
för. Kan barnet göra sig förstått, kan alla ettåringar göra sig förstådda? Detta är något 
som Kalle inte är inte helt säker på. Man kan fråga sig ur barnsynpunkt om det är bra för 
ettåringen att befinna sig i förskolan?  Däremot ur familjesynpunkt, kan det vara bra för 
ettåringen. 
   Pedagogisk dokumentation är ett svårt begrepp enligt Kalle och han kan inte svara på 
hur kommunen resonerar om detta.  
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Diskussion 
 
Pedagogens kunskapssyn och synen på barnen har betydelse för hur man ser på estetisk 
verksamhet. Kort kan man säga att det estetiska arbetet och den pedagogiska intuitionen 
runt detta skiljer mellan olika förskolor men skillnaden är inte knuten till var i landet 
förskolan ligger. Istället kan man skönja en tudelning mellan synen på kunskap och den 
pedagogiska ansats man anbringar härav. Antingen lutar man åt ”jag ska lära dig” hållet 
eller ”kom och lär dig-hållet”. 
   Den efterfrågan av aktivitetspedagogiken som jag anses behöva, ligger i tiden och jag 
upplever det som om att den hänger samman och krävs i det samhälle som håller på att 
formas omkring oss. Ett samhälle av postmodern karaktär. Min nyfikenhet har väckts 
under årens gång då jag uppmärksammat det utvecklingsarbete som sker på många 
förskolor ute i landet. Man har omprövat sina värderingar och metoder som underbygger 
det praktik man verkar och ansvarar för. Detta sker dock inte överallt.  
   På många ställen är man nöjda med den verksamhet som bedrivs och detta anser jag 
värt att reflektera över. Måste inte all pedagogisk verksamhet hållas levande? Innebär inte 
en levande pedagogik alltid någon form av reflektion och uttryck på samma vis som en 
estetisk process. I dagens samhälle, där stora omvälvningar blandas med intryck och 
uttryck, ställs dessutom krav på en god pedagogisk verksamhet för våra barn. En 
verksamhet av god kvalitet.  
   På andra ställen är man missnöjda med den pedagogiska verksamheten som bedrivs och 
skyller detta på för stora barngrupper i kombination med lite personal. Har skolor i 
inlandet sämre förutsättningar att hålla sig ajour med aktuell forskning vad gäller lärande 
och kvalitetsbedömning? Måste man bo i en stor stad för att känna att man utvecklas och 
lär i sitt sammanhang? Min erfarenhet säger mig att man oftast resonerar så att störst är 
bäst. ”Ni som bor i en storstad har ju alla förutsättningar” är ett argument som jag ofta 
fått höra. Vilken betydelse har människors engagemang och kunskap om 
estetiska/kulturella fenomen på lokal-kommunal nivå samt på den förskolepedagogiska 
verksamhetsnivån? Hur jobbar man med estetik i förskolan och vad är det egentligen som 
ligger till grund för hur det estetiska förhållningssättet ser ut i förskolan?  
   De frågor som jag ställde i inledningen och har varit centrala under detta arbete är:  
 
Hur kan den estetiska verksamheten i förskolan förklaras?  
 
Skiljer sig synen på den estetiska verksamheten i inlandet och i en större kuststad? 
 
Vilka faktorer påverkar möjligheterna att förändra förskolan med fokusering på estetiska 
processer? 
 
     
Konklusion 
 
Den beskrivning på barn och kunskapsyn som framgått i undersökningen, skiljer sig från 
de förskolor där man arbetar med 1-3åringar och med 1-5åringar. På 1-5års avdelningar 
prioriteras gruppaktiviteter i större mån för de äldre barnen, alltså de mellan 3 och 5 år. 1 
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och 2 åringars utrymme för estetisk verksamhet innefattas i stor mån i den vardagliga 
verksamheten. Man har en annan syn på barn desto äldre barnen blir. På de flesta ställen 
låg femåringarnas gruppaktiviteter i fokus och det var de område som prioriterades och 
avsattes mest tid till att arrangera. På 1-5 års avdelningarna visade det sig att pedagogerna 
ibland uttryckte en svårighet med att hinna ge de yngre den pedagogiska stimulering vid 
exempelvis påklädningssituationer vilket inte framkom som argument på 1-3 års 
avdelningar. På 1-3 års avdelningarna tyckte man att barnen var kompetenta och inte alls 
undantagna från den pedagogiska verksamheten.  
   En annan aspekt som kan återkastas om man tittar på utgångspunkterna för 
intervjuunderlaget, är de verksamma pedagogernas intresse för estetiska områden. Alla 
verksamma på 1-3 års avdelningar har det gemensamt att de intresserar sig privat på 
områden som rör musik, bild och textilt arbete till skillnad från dem som jobbar på 1-5 
års avdelning där överhängande delen av deltagarna visar inget eller lite intresse för 
estetiska uttryck. Pedagogen i staden på 1-5 års avdelning håller på med musik i stor 
grad, vilket även en av de intervjuade från inlandet gör. 
   Om skapandet resonerar förskollärarna på olika vis, då vissa närmar sig processarbete 
medan andra ser mer till produkten. Här kan man särskilja olika förskolor, om vad den 
estetiska verksamheten innebär i praktiken. Intervjuer och observationer visar på att 
skapandet ibland handlar om att färglägga färdiga bilder med hjälp av torra tuschpennor 
och den pedagogiska slutsatsen blir att bedöma huruvida barnet lyckats måla innanför 
strecken och vilken färg man har valt. Detta är mest tydlig på 1-5 års avdelningarna 
oavsett om de ligger i inlandet eller i staden. Åldersmässigt är det de barn som inte vilar, 
alltså mesta dels tre till femåringar som medverkar i detta. Tidpunkten för detta skapande 
arbete ligger oftast efter lunch då de mindre barnen vilar. Man talar då om skapande ro 
eller lugna stunden. På ett ställe i inlandet talar man också om det fria skapandet då 
barnen bara gör helt utifrån egna direktiv och utan styrning med tillgängligt material. I 1-
3 års verksamheten visar man på ett mer aktivt görande. Materialet finns tillgängligt för 
alla barn på hela avdelningen och den estetiska verksamheten går ut på att upptäcka och 
undersöka mer processinriktat än resultatinriktat. Man bedömer inte heller utifrån någon 
bestämd punkt utan resonerar kring hur man kan utveckla ögonblicket. 
   Det som skiljer förskolorna åt vad gäller delaktighet, är hur man jobbar med de yngre 
barnen. På förskolor där man har en verksamhet för barn 1-3 år ser man en annan 
beskrivning av skapande som något mer än pärlplattor och plockpyssel. Generellt kan 
man urskilja att barn mellan 3 och 5 år, nästan alltid finns i någon sorts aktivitet under 
veckorna medan de yngre verkar ”försvinna” kring de skapande uttrycksformerna på en 
1-5 års avdelning. Det är svårt att vara ettåring på en femårsavdelning, det är svårt att bli 
sedd och få vara den lärande ettåringen. Istället blir man en ompysslad liten vilket 
resultatet i inlandet visar tendenser på. Man undantas från görandet och räknas inte med. 
   Miljöns betydelse är en intressant aspekt som talar mycket om den barnsyn och den 
kunskapssyn som hägrar i det sammanhang man befinner sig i. Hur ser det ut på 
förskolan och hur har man utformat mötesplatser? Hur talar miljön till deltagarna? Är 
förskolan inbjudande till möten eller signalerar den något annat? I samtalen kring miljön 
kommer många intressanta resonemang fram. Alla önskar en god miljö där man har en 
övergripande blick över det tillgängliga materialet och alla är överens om att den fysiska 
miljön, alltså hur saker och ting är tillrättalagda, har betydelse för lärandet. Ingen av 
förskolans personal känner sig helt nöjd med miljön utan strävar efter en genomtänkt idé. 
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På ett ställe i staden har man tagit hjälp av föräldrarna och bjudit in till jobbarkväll och 
byggt om olika rum. Exempelvis har ett tråkigt läsrum förvandlats till en magisk sagovrå 
med rum för många under en stjärnklädd ”himmelsoffa”. I inlandet jobbar man också 
med att förändra miljön men den blir inte lika tillgänglig för de mindre.   
   Pedagogen roll i staden och inlandet skiljer sig åt på en rad olika sätt. I staden där man 
har en annan syn på skapande, är pedagogens roll att utgå från barnens intresse och hitta 
former att bearbeta dessa på medan man i inlandet bestämmer åt barnen vad man ska 
göra. Samtidigt visar någon pedagog i inlandet på en önskan att komma ifrån det mall-
arbete som bidrar till att barnen inte får känna tillfredställelse. Under denna rubrik kan en 
skillnad skönjas mellan en pedagogisk roll som handledare eller instruktör.       
   Undersökningen visar på att de flesta är otillfredsställda med den tid som finns avsatt 
till arbetet med dokumentationerna men man är missnöjda på olika sätt. I inlandet hade 
man en klar linje hur man skulle jobba med dokumentationer (portfolio) men inte hur 
innehållet skulle gestalta sig. På 1-3 årsavdelningarna i staden diskuterade man ofta i 
arbetslaget om vikten av att samarbeta och jobba med att fånga lärandet. Dessa 
diskussioner uteblev i inlandet men efterfrågades.    
   I inlandet jobbade man med portfoliometoden vilket innebar att man fångade barnens 
utveckling i en pärm. Man hade åldersintegrerad verksamhet där 1-5 åringar tillsammans 
utgjorde grunden för den pedagogiska verksamheten men där en svårighet att fånga de 
yngre barnens läroprocesser i portfolion beskrevs. De förskollärare som jobbade utifrån 
portfoliomodeller hade svårare att redogöra för vad pedagogisk dokumentation stod för 
än de som jobbade utan portfolio. Enklast att förklara detta begrepp hade de som genom 
gått fortbildning i pedagogisk dokumentation, alla verksamma i staden. Detta visades 
också i observationerna där förskolorna i staden hade mer dokumentationsmaterial på 
väggar67och i pärmar som i kombination med text visade på att lärandesituationer sker. 
   I inlandet arbetade man med digitalkameran men utifrån andra motiv än i staden. I 
inlandet fångade man färdigheter som kunde utgöra underlag till portfolion medan man i 
staden fångade underlag för en reflektion tillsammans med exempelvis barnet. Samma 
sak gäller med filmkameran som användes i staden men inte i inlandet. Då menade 
pedagogerna att man kunde återkomma till det fångade materialet och bearbeta detta 
utifrån en rad olika aspekter beroende av vad man väljer att se.       
 
Reflektioner kring undersökningens genomförande 
 
Denna undersökning omfattar norrlandsrepresenterade kommuner och huruvida man kan 
dra paralleller med kommuner av liknande upplägg är svårt att säga. De som ingår i 
denna undersökning har själva valt att medverka och utifrån det ämne som angivits visat 
på ett intresse för detta. Den skillnad som finns i verksamheten mellan ålderintegrerad 
och åldershomogena grupper vore intressant att undersöka vidare. Om man kan visa på 
att barn, på olika vis missgynnas i den ena verksamhetsformen vad gäller de estetiska 
processerna, så vore det intressant för skolverket och för kommunala styrningar. Varför 
är alla avdelningar i inlandet åldersintegrerade? Finns det vinster med detta som jag inte 
såg för jag hade fokus på annat? Av axplocket intervjuade förskollärare i staden om 
estetik jobbade största delen ålderhomogent (1-3 år). Var det bara en slump eller har 

                                                 
67 Se bild 4, Bilaga 3 
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förskollärare i åldershomogena grupper ett annat förhållningssätt? Hur mycket påverkar 
kommunens syn på estetik den faktiska verkligheten i förskolan? 
   Som nackdel med en kvalitativ undersökning kan nämnas sättet att välja vilka som 
intervjuades, då dessa oftast visat sig ha en positiv och fördjupad syn i den estetiska 
verksamheten och detta kom möjligtvis att påverka resultatet.  
   Reliabiliteten borde vara god då ett gediget arbete lagts på det insamlade materialet. 
Vissa av de ställda intervjufrågorna uppfattade jag inte som besvarade och detta visar på 
att de antingen var felaktigt ställda eller att den intervjuades kunskap på området 
saknades. I en studie av detta slag är det viktigt att vara medveten om att det är min 
tolkade bild av de intervjuades svar som återges i resultatet. Om intressenterna hade fått 
tillgå resultatet innan analysen gjordes kunde en större reliabilitet skönjas.  
   För att kunna dra slutsatser av resultatets validitet skulle en mer ingående studie av de 
medverkande kommunernas förskoleverksamhet vara aktuell. Det är svårt att ge en 
korrekt bild av en förskollärares sätt att bedriva en verksamhet då endast en intervju 
ligger till grund. Även om jag har kombinerat en kvalitativ intervju med observation 
skulle en sannare bild av verkligheten ha kunnat visas om jag hade bedrivit 
aktionsforskning eller deltagande observationer och därmed funnits med i intressentens 
vardagsverksamhet och sett om förskollärarens teorier stämmer överens med praktiken.68   
   Vidare kan validiteten ifrågasättas då den utvalda förskoleläraren som besvarat 
intervjun kan ha ett personligt intresse och en vilja att medverka i en studie med fokus på 
skapande och estetik. Man kan också tänka sig att de utvecklingsansvarigas engagemang 
kan höra till deras yrkesidentitet och inte det personliga intresset vilket i så fall kan 
påverka resultatet. Validiteten kan ytterligare ifrågasättas då det faktum att forskaren har 
en personlig anknytning till de båda medverkande kommunerna. 
 
Varför ett intresse i dessa frågor? 
Det resultat som framkommit under arbetets gång har fått mig att förstå hur viktigt det är 
att kontinuerligt under det yrkesverksamma livet utvärdera sin praktik vad gäller de 
skapande uttryck som man använder sig av. Under detta arbete har jag fördjupat min syn 
på viktiga begrepp. Begrepp som i de teoretiska böckerna under utbildningen legat dolt 
under ytan utan att egentligen vare sig gå ner på djupet eller komma upp och skvalpa. Ett 
exempel är hur man beskriver sin syn på barn och kunskap. Detta är viktiga begrepp som 
varje lärare borde kunna beskriva och förmedla till vilken utomstående individ som 
frågar. Utifrån det som jag uppmärksammat i denna studie finner jag starka skäl till att 
vilja anta ett förhållningssätt präglat av en syn på barn som kompetenta, och detta är 
viktigt att förhålla sig till genom att ge barnen möjlighet till att uttrycka sig genom ord, 
bild, form, lera, dans, sång, lek, rörelse, drama osv. Tack vare detta arbete har jag fått en 
verbal fördel på hur man kan använda sig av estetik i förskolan och bidra till en rikare 
och mer levande verksamhet än vad som kanske görs på många ställen.  
   De teoretiska tankegångar som tidigare presenterats (litteraturgenomgång) har legat till 
grund för mitt intresse i förskolans pedagogiska utformning. Den progressiva 
pedagogiken, den Reggio-Emilia inspirerade pedagogik som jag har lärt känna under min 
väg mot lärarexamen innefattas av komplexa begrepp som hela tiden tolkas olika utifrån 
det sammanhang som de förklaras inom. För mig har arbetet med denna studie bidragit 
till ytterligare förståelse för begreppstolkning.  
                                                 
68 Johansson, Bo och Svedner, Per Olof (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen 
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   I samtal med andra om olika aspekter (teorier) på den pedagogiska praktiken menar jag 
att man kan förändra och utveckla förskolan och anlägga det fokus på estetiskt skapande 
som många gånger uteblir av olika anledningar. Pedagogisk dokumentation är ett viktigt 
verktyg för att synliggöra och vidareutveckla läroprocesser och det tar tid att lära sig detta 
verktyg.69 Denna insikt är viktig att ha då man inte kan anta ett perspektiv eller en metod 
utan att förändra sig själv. Att förena teori och praktik är något utav det svåraste man kan 
göra och detta har jag verkligen förstått tack vare detta arbete.  
 
 
Forskningsanalys 
 
Den estetiska verksamheten 
Jag återgår till ursprungsfrågan om hur den estetiska verksamheten i förskolan kan 
förklaras? Hur ser vi på estetiska värden? Innebär estetiken något angenämt, något skönt 
utan egentligt värde utan endast som självändamål eller innebär estetiken något annat? 
Vilken betydelse vi sätter på estetiken får konsekvenser i den pedagogiska roll som 
människan verkar i. Man kan urskilja två ståndpunkter. Antingen jobbar man med 
produkter eller med processer i fokus.   
   Den aktivitetsteoretiska aspekten lyser hårt på vissa förskolor, då jag uppfattar att man 
rymmer vardagen av många saker som man vill lära barnen och som man tycker är 
nödvändigt. Man dansar som man gjorde förr för att lära sig om historien och samtidigt få 
röra på sig. Man åker på badhuset för att lära sig att simma. Man tycks fastna i rollen som 
den lärande pedagogen och glömmer bort att ställa viktiga frågor till barnen. Då är 
pedagogerna visserligen aktiva men kanske på fel sätt. Detta kan härledas till Malaguzzis 
beskrivning av barnsyn,70 då dessa barn kan beskrivas som vakna men fattiga med 
styrning utifrån. Den vuxnes roll är att stimulera barnet annars kan det inte växa.       
   Min uppfattning av de estetiska övningarnas syfte i inlandet är mestadels att det ska ge 
ett resultat och man uppmärksammar inte vägen dit. Ett arbete med docktillverkning av 
vedträn kan innefattas av fokus mer eller mindre på processen. Mina observationer av 
dockorna71 visar att de är tämligen likadana och jag undrar om barnen som gjort dem 
ingått i den kreativitets process med flera kedjereaktioner som Ross beskriver.72 Det kan 
ju vara så att det är en del av barnens process som jag delgavs och att docktillverkningen 
innebar startskottet på något annat. Min tolkning utifrån resonemanget med pedagogen 
var att pedagogen, i alla fall såg skapandet som avslutat. Även i staden skymtar denna 
resultatinriktning men här noteras också att förskollärarna pratar om vägen dit. Det märks 
att förskollärare i staden har funderat och tänkt mycket kring aktiviteter och händelser 
som varit. De frågar sig hur händelser uppkom och hur de ska jobba vidare utifrån barnets 
intresse, något som är en central del i Reggio-inspirerad pedagogik.73   
   Det faktum att vissa arbetar i processriktade, gränsöverskridande projektformer och 
andra i mer ramstyrande, detaljplanerade teman visar att den estetiska verksamheten sker 
på olika sätt och med olika syften och mål.  
                                                 
69 Wehner- Godée, Christina (2000) Att fånga lärandet  
70 Forsell, Anna , m.fl. (2005) Boken om pedagogerna jfr, s.12-13 Denna uppsats. 
71 Se bild 1, Bilaga 3. 
72 Ross Malcolm (1978) The Creative Arts jfr,s.8 Denna uppsats 
73 Jfr,s.9-11. Denna uppsats om Reggio Emilia- inspirerade teorier och den viktiga dialogen 
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   I inlandet verkar natur och uteaktiviteter ligga mer centralt än i staden. Naturligtvis är 
de fysiska förutsättningarna för detta bättre tillhands än i en stad men jag tänker mig att 
detta faktum ligger till grund för de låsningar som sker i utvecklingen. Borde man inte 
satsa mer på kulturell verksamhet i inlandet som en slags grund för framtiden. För att 
hålla inlandet levande och bidra till att människor vill bo och verka i dessa områden, 
borde inte en verksamhet där alla sinnen tillåts leva ligga i tiden? 
 
Skillnader 
Vad gäller frågan; om den estetiska verksamheten skiljer sig mellan kust och inland så är 
svaret; Ja. Den skiljer sig men inte direkt på grund av det geografiska avstånd från 
varandra som jag antog i början av undersökningen. Skillnader finns även mellan 
förskolor i staden och beror mer på hur man organiserar den pedagogiska verksamheten. I 
inlandet har man valt att arbeta åldersintegrerat hela vägen upp vilket kan förklara den 
uteblivna skapande verksamheten för de mindre barnen.  
   Om man tar avstamp i Gunilla Dahlbergs begrepp om barnet som natur och Malaguzzis 
förklaring av barnet som ett sovande barn74, kan man förklara de fenomen som visat sig i 
inlandets verksamhet men också på förskolan i staden som har åldersintegrerad 
verksamhet. När den estetiska verksamheten utgörs av att en pedagog visar hur barnen 
ska klippa efter mallar eller som till och med själv klistrar på paljetter anser jag att den 
kreativa aspekten är långt borta. I alla fall ur barnets synvinkel.  
   Det synkretsiska skapande som Vygotskij påvisar i sin forskning75, vilket innebär att 
barn skapar samtidigt som de reflekterar och diskuterar tillsammans med andra och sig 
själva, är svårt att utgå ifrån när man arbetar detaljstyrt efter en mall. Det skapandet 
ligger närmare den hårda styrning med givna redskap och mallar, som Bendroth Karlsson 
påvisar i sin avhandling.76 De faktum att många förskollärare verkar tycka att det är bra 
och fantasistimulerande med ”fylla i -övningar” anser jag skämmande. Man uttalar sig 
om att barnen är duktiga och att de tycker det är väldigt roligt att fylla i färdigkopierade 
papper77 och detta kopplar jag samman med den traditionella synen på lärande.  
   En förskollärare med den utgångspunkten skulle i skolsammanhang förespråka ett 
flitigt arbete i traditionella läroböcker utan ansats till barnets egna tankar. Då är steget 
inte långt till att likna en fostran till statliga maskiner. Detta var något som Fröbel var 
emot och därför visade han på vikten av att fostra fria tänkande människor.78 Detta görs i 
Reggio Emilias pedagogiska verksamhet men inte genom det fria skapandet som 
Bendroth visar på i Rogoffs modell,79 utan i skapande verksamhet med stark guidning 
och mjuk styrning. Man kan fråga sig om utvecklingen från Fröbels pedagogik gått 
långsammare i inlandet. Sitter traditionen hårdare i inlandets väggar och beror det på det 
kylda klimatet?  

                                                 
74 Dahlberg, Gunilla och Lenz Taguchi, Hillevi (1994) Förskola och skola: om två skilda traditioner och 
om visionen om en mötesplats samt Forsell, Anna , m.fl. (2005) Boken om pedagogerna jfr,s.12 denna 
uppsats 
75 Vygotskij, Lev (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen se, s,8 Denna uppsats 
76 Bendroth Karlsson (1996) Bildprojekt i förskola och skola- estetisk verksamhet och pedagogiska 
dilemman se, s.5 Denna uppsats 
77 Se, s.23-24 Denna uppsats 
78 Gedin, Marika och Sjöblom, Yvonne (1995:17) Från fröbels gåvor tillReggios regnbåge jfr, s.4 Denna 
uppsats 
79 Jfr, s.5 
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   Lika så om man tittar på den bedömningsform som sker på många av de undersökta 
områdena där man använder estetiska uttryck som en form av mätsticka vad gäller det 
individuella barnets kunskap och utveckling. När man jämför barns bilder eller skapelser 
utan att lägga vikt vid det eventuella samtal som föranlett skapandet, så leder inte det till 
någon estetisk process utan det kan resultera i en värdesättningsgärning och en 
bedömning utifrån en utvecklingspsykologisk aspekt. Detta stämmer överens med den 
kritik som riktas mot Lindströms tankar med portföljmetoden.80 Barnet kommer inte 
vidare i sitt upptäckande utan stagnerar till ett mätbart kvalitetsmässigt mål, vilket i sig 
kan vara bra men det ger inte barnet någon hjälp att utmana sina tankar. 
   När man jobbar med portfolio eller andra dokumentationsformer anser jag att det är 
viktigt att dels vara överens i arbetslaget om vad man ska fånga; vilken typ av ”glasögon” 
jag ska titta med nu. Detta var också några förskollärare medvetna om men främst i 
inlandet uppmärksammades en osäkerhet och en frustration om vad man egentligen 
dokumenterade. Detta tror jag hänger samman med den typ av barnsyn som ligger till 
grund för den förskollärarroll som man utmärker. Nämligen om man ser barnet som 
någon som måste läras och visas för att kunna eller barnet som någon som redan kan och 
som ska få tillåtas att söka mer kunskap tillsammans med andra barn och vuxna. 
Resultatet i denna undersökning pekar på, att i en ålderssegregerad verksamhet är det 
lättare att omfatta sig av den emancipatoriska praktik som inspirerats av tankarna i 
Reggio Emilia och därmed innefattas av en syn på barn som kompetenta.  
   Det är även viktigt att man ständigt, för att inte stagnera i sin yrkesroll, reflektera och 
diskutera det man fokuserar och uppmärksammar tillsammans med andra. Både barn och 
vuxna. En tydlig organisation och en tydlig uppdelning av vilka arbetsuppgifter man har 
är en viktig och återkommande aspekt i flera intervjuer. Kunskap är ett livslångt lärande 
en process, en ständig utveckling menar de intervjuade förskollärarna. 
   En intressant aspekt som visade sig i undersökningen var att alla pedagoger saknar 
möjligheten att disktera pedagogiska frågor med kollegor och andra pedagoger. Detta är 
något som berörs i Reggio Emilia där man talar om olika rättighetstyper. Däribland 
pedagogernas rättigheter att påverka sin arbetssituation och genom diskussion och olika 
typer av samarbetsformer aktivt delta och forma sin miljö, arbetsmetod, ämnesområde, 
fortbildning samt det dagliga arbetet i barngruppen.81 Enligt tidigare forskning har det 
visat sig att reflektion uteblir i socialt ”tunga” områden eller i stora barngrupper där 
barnen kräver mer tid.82 Kan det vara så att mina intressenter innefattas av dessa 
aspekter? Eller är det bara så att reflektionen sker i staden i större grad än inlandet, men i 
staden är man mer insatt i Reggio Emilias verksamhet och således har man sett och 
förstått hur reflektionsarbete kan bidra till en utveckling på många plan? 
   I inlandet arrangerades inga träffar för förskollärarna så som det gjordes i staden. Detta 
speglar möjligtvis den syn man har på lärande. Antingen så menar man att man kan allt 
och att andra kollegor inte kan komma med så mycket nytt eller så har man en tilltro till 
kollegor och menar att man lär av varandra hela tiden. I staden menar jag att man hittat 
former att jobba utifrån ett sociokulturellt perspektiv på ett tydligare sätt än i inlandet. 
Detta speglar kanske ett typiskt mönster för hur verkligheten ser ut vad gäller 

                                                 
80 Wehner-Godée, Christina (2000) Att fånga lärandet 
81 Jonstoij, Tove och Tolgraven, Åsa (2001:54) Hundra sätt att tänka, om Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi, jfr, s.10 denna uppsats 
82 Skolverket. (2004) Rapport 239 Förskola i brytningstid  jfr, s.14-15 denna uppsats. 
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samhällsstrukturen och den skillnad som finns i det typiska inlandet och den typiska 
staden. Men detta faller bortom min akademiska utbildning. 
 
En förskola i förändring 
Den slutliga frågan jag ställde mig var; Vilka faktorer påverkar möjligheterna att förändra 
förskolan med fokusering på estetiska processer? Öppenhet för förändring, ständigt 
sökande efter nya kunskaper och en tro att man inte alltid har hittat sanningen är en 
aspekt att beakta som påverkningsbar faktor i ett fokus på estetiska processer. Detta är 
svåra ord att förankra i sitt agerande i en tid då metodböcker och olika pedagogiska 
material förespråkas av både forskare och försäljare. Detta flöde tror jag att pedagoger 
behöver hjälp att sålla ur och en hjälp på vägen kan vara ett stöd hos ledningen 
(kommunen). En ledning som skapar möjligheter för samtal, för fortbildning samt öppnar 
upp för lösningar på exempelvis ”yviga barngrupper”. Detta är ytterligare en intressant 
undersökningsvinkling; hur ser samspelet mellan rektor och pedagog ut och hur påverkas 
den estetiska processen av detta?    
   Vilka som jobbar i förskolan kan vara en annan faktor som påverkar. I denna 
undersökning har jag funnit att de verksamma förskollärare med ett eget intresse i någon 
typ av estetiska uttryck har en annan syn på den kunskap som kan förmedlas genom 
estetisk verksamhet. Detta visar på vikten av att alla människor, vuxna som barn, får 
möjlighet att ”hålla på” samt utforska nya uttrycksmedel för att kunna bedriva en 
levande, pedagogisk verksamhet. Det är inte så konstigt att man i staden, där möjlighet 
till fortbildning och pedagogisk handledning inom exempelvis estetisk verksamhet är 
synlig, lyckas bedriva en pedagogisk verksamhet som stämmer överens med den typ av 
lärande som man förespråkar i Reggio Emilia. Om man inte kontinuerligt förser sig med 
nya tankar och upptäckter så är risken att man linjerar sitt lärande och bedriver 
verksamhet utifrån de behavioristiska och de stadieindelade teorier som bland annat 
Piaget förespråkade.  
   Skolan ska vara en instans där ögat dagligen får träning i att se och iaktta. I estetiska 
projekt kan barn erbjudas möjlighet att förstå olika sammanhang och sätta dessa i relation 
till den egna förståelsen. En förutsättning för att kunna erbjuda barnen en ”god” estetisk 
verksamhet bygger på erfarenhet och egna upplevelser. En pedagog som arbetar med 
exempelvis bildskapande metoder utan att själv inneha kunskap och erfarenhet inom 
ämnet har svårare att befinna sig inom ramen för ”Community of learners”, som 
Bendroth skriver om83, där man som pedagog befinner sig i området mellan stark 
guidning och mjuk styrning. På liknande sätt förutsätts att pedagoger har erfarit ett 
personligt engagemang i ett processtyrt sammanhang för att kunna handleda barn och 
elever i den ”facitfria” skolform där man sätter processer i fokus och inte produkter. 
Detta innebär i praktiken att man måste ”få hålla på” med saker som kan uppfattas som 
flummiga och ej fokuserande, men som i själva verket är fyllda av berikande erfarenheter 
som kan förutsätta ett demokratiskt förhållningssätt. Samtidigt måste man med, stöd av 
Vygotskij tankar84, tillåtas samtala och lära tillsammans.  
   Vilken utbildning man har kan tänkas påverka vilka teorier som ligger bakom ens 
handlande? Piaget som många i undersökningen verkar göra kopplingar till är inte längre 
central i nuvarande utbildning. Det innebär att det sker en konfrontation mellan 
                                                 
83 Bendroth Karlsson, Marie Bildskapande i förskola och skola (1998) jfr, s.5 Denna uppsats 
84 Se, s.8 Denna uppsats 
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nyutbildade förskollärare och gamla gällande de inlärningsteorier man stödjer. Vygotskij 
är den centrala teoretikern och en anledning till att förändring uteblir kan vara att man 
inte har tagit till sig nya rön och forskning. Detta leder i sin tur att pedagogiska 
tankeutbyten uteblir och således uteblir en ny syn på estetik. 
   Reggio Emilias kunskapssyn liknar i mångt och mycket Vygotskys syn på detta: ett 
social-konstruktionistiskt vilket innebär att man ser kunskap som något som skapas i 
samspel och dialog mellan människan och dess omvärld 
Eftersom leken är så pass levande i förskolans tradition och estetiken står den så pass 
nära, gränsen mellan lek och estetik är hårfin85, kan man undra om inte lekens betydelse 
skulle kunna ersättas av estetiska verksamhetsformer i förskola och skola? 
   Betydelsen av organisationsformer, hur arbetet genomförs och vem som ansvarar för 
vad verkar vara viktiga aspekter som påverkar resultat av den skapande verksamheten.  
Vilken typ av lärande vill man förespråka och föra vidare i sin yrkesambition? Detta 
hänger samman med den syn man har på samhällsformningen. Lever vi i en modern, 
postmodern eller pre-postmodern samhällsformning? 
   Spelar ålder på förskolläraren någon roll? Förskollärare som jobbat aktivt i hela sitt 
yrkesverksamma liv med en viss typ av barn och kunskapssyn kan inte ändra på sig? 
Stämmer detta påstående? Jag menar att förändringen inte sitter i åldern utan i den 
möjlighet man erbjuds och tar till vara på. Det kan ju vara så att i en liten inlandskommun 
sitter tradition och vanor djupt förankrade i väggar att arbetet med att driva utvecklingen 
framåt går saktare och blir svårare än i en mer polymenisk samhällsdrivning så som en 
större stad.     
   Vi ser på barn med andra ögon idag än i den gamla, traditionella pedagogiken. Idag kan 
man se barns möjligheter istället för de problem som man tidigare såg. Man frågar sig i 
större mån idag; hur kan jag förändra verkligheten för detta barn? Vad kan jag erbjuda 
som jag inte gör idag?  Detta förutsätter en dialog med sig själv där man relaterar till den 
egna praktiken och de verktyg man erbjuder både barnet men också sig själv. Vi ser 
barnets lärande som en process och som något levande. Det färdiga resultatet är inte 
längre lika viktigt som det var i tidigare pedagogiska verksamheter.   
   När det gäller den tid som man har med barnen så gäller det att prioritera vad man ska 
göra av den. Om man väljer att organisera barnverksamhet utifrån ålder så innebär det att 
man automatiskt har vissa fördelar. Det är inte lika stort glapp mellan åldrarna och om 
man innehar en syn på att alla barn, inklusive de små ettåringarna, är kompetenta kan en 
sådan organisation löna sig anser jag. I inlandet finns rika förutsättningar, kanske till och 
med större förutsättningar att jobba med den omgivande kulturen och samhället. Det 
finns många skillnader mellan ett litet samhälle och en större stad men dessa skillnader är 
inte alltid en nackdel. Jag tror att inlandet har stora förutsättningar att jobba estetiskt med 
processen i fokus, än vad som görs idag, tack vare en närhet till allt.  
   För alla förskollärare är estetiken viktig sammanhanget. Jag vill tro på det jag gör, 
oavsett vad jag bor och verkar, och stödja det pedagogiska handlandet på forskning, 
tankar och erfarenheter som man tror på och som man upptäcker när man vidgar blicken 
och frigör sig från motsättningar och vågar förändra. 
 
 
                                                 
85Paulsen, Brit (1996:57) Estetik i förskolan.  
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Bilaga 1 

Intervjuer med förskolepersonal 
 
Utgångspunkter: 
 
Vilken utbildning har du? Innefattar den estetiska ämnen och kunskaper om dessa? 
 
När blev du färdig med utbildningen? 
 
Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
 
Har du någon personlig erfarenhet från estetiskt skapande, såsom musik, dans, rörelse, 
slöjdande osv?   
 
Hur skulle du beskriva din syn på barn? 
 
Hur skulle du beskriva din syn på kunskap?  
 
Estetik och kultur: 
 
Vad är estetiska läroprocesser för dig? Hur ryms konst, estetik och fantasi i din verksamhet? 
 
Hur betydelse har miljön vad gäller förutsättningar inför utformning av estetiska processer? 
 
Vilken roll har du som pedagog i det skapande arbetet? 
 
Hur genomförs och planeras den estetiska verksamheten? Med vad arbetas det och hur 
genomförs det? Viktiga drag som beskriver detta. 
 
På vilket vis känner du dig insatt i kommunens kulturarbete med barn inom ditt yrkesområde? 
 
Sker det något samarbete med kulturen inom ditt kommunala verksamhetsområde? Ex. 
teaterföreställningar, samarbete med biblioteket, studiebesök osv. 
 
Utveckling och förändring: 
 
Vilken fortbildning har du fått de senaste åren? Är du nöjd med detta? 
 
Hur upplever du att du utvecklats inom ditt yrke de senaste åren? 
 
Hur får du nya kunskaper för att driva arbetet framåt? 
 
Hur tycker du att dina estetiska erfarenheter tas till vara på inom verksamhetsområdet? 
 
Dokumenterar ni verksamheten? Hur kan man använda sig av dokumentationer och varför? 
 
Kan du beskriva din syn på pedagogisk dokumentation? 
 
Avslutningsvis: Hur skulle du önska att förskolan utvecklades med tanke på estetik och 
kunskapande? 
 



Bilaga 2 

Intervju med skolutvecklingsansvarig 
 
Utveckling och förändring: 
 
På vilket sätt sker pedagogers fortbildning idag? 
 
Vilken satsning har skett på kulturverksamhet i förskolan det senaste året? Ex. 
kompetensutveckling, inhyrning av danspedagoger eller ”morfar”. 
 
Erbjuds någon form av nätverksorganisation inom ert område/närområde? Om inte, vart sker 
erfarenhetsutbyte och diskussionsforum. 
 
Vilket handledarskap erbjuds förskolepersonal och övriga pedagoger på lokal nivå? Hur 
förhåller man sig till detta? 
 
Estetik och kultur: 
 
Beskriv den kulturverksamhet som verkar för yngre barn inom ditt verksamhetsfält. 
 
Finns det någon koppling till den kulturverksamheten via förskolan? 
 
Hur ser kommunen på betydelsen av en god estetisk verksamhet? 
 
Skillnader och förutsättningar: 
 
Kan man påstå att din kommun har goda förutsättningar för att bedriva en förskoleverksamhet 
där skapande verksamhet utgör både innehåll och metod för att främja barns utveckling och 
lärande? Motivera!  
 
Forskning har visat att förskolan står inför en förändring där traditionen ställs emot nya krav 
och förutsättningar. Vart är förändringen på väg och vad kan denna förändring leda till? 
 
På vilket sätt dokumenteras läroprocesser och hur används dessa till den kvalitetsmässiga 
mätningen? 
 
Kan du beskriva din syn på pedagogisk dokumentation? 



Bilaga 3 

 
1.    2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.    4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Dockor av vedträn skapade av 5 åringar på en förskola i inlandet. 
2.Miljön i ett skapanderum i inlandet.  
3.Bild från ett sagorum i inlandet. 
4.Bild på dokumentationsarbetet i staden. 


