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Sammanfattning 
Förskolor kan ha olika pedagogiska profiler exempelvis Waldorfpedagogik, 
Montessoripedagogik och Reggio Emilia pedagogik. Vi har i vår studie studerat dessa 
verksamheter samt den kommunala förskolan. Syftet med undersökningen var att se vilka 
estetiska val barnen gjorde när de fick välja fritt och hur pedagogerna planerade estetiska 
aktiviteter i verksamheten. Vi synliggör även vissa likheter och skillnader mellan de 
pedagogiska profilerna. I denna undersökning har vi använt oss av kvalitativa intervjuer och 
observationer. Intervjuerna gjordes med en pedagog från varje verksamhet. Observationerna 
tydliggjorde barnens val och tillgänglighet till estetiska aktiviteter. Resultatet visar att det 
finns många aspekter som påverkar barnens val av aktivitet under det fria valet. Barnen 
påverkas av pedagoger, miljö, syn på inflytande och tillgänglighet av material. Slutsatsen vi 
drar utifrån denna undersökning är att de olika pedagogikerna inte skiljer sig lika mycket åt 
som vi till en början hade antaganden om, det finns skillnader men de är inte så markanta. Vi 
har även dragit slutsatsen av att de arbetade med estetisk verksamhet inom alla pedagogiker 
men hur stort utrymme barnens fria val fick varierade mellan verksamheterna.  
 
Nyckelord: Delaktighet, Didaktik, Estetisk verksamhet, Fri lek, Inflytande, Miljö. 
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Inledning 

Vi har båda arbetat som vikarier inom olika förskoleverksamheter och sett att den estetiska 
verksamheten kan se väldigt olika ut. Det vi uppfattat är att det är relativt vanligt att 
pedagogerna väljer estetiska medel utifrån sina egna intressen och kunskaper. Vidare har vi sett 
att det kan bero på att pedagogerna känner sig osäkra inför utförandet av estetiska aktiviteter de 
inte känner sig bekväma eller vana vid. I läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det att genom 
olika uttrycksformer ska förskolans verksamhet gynna barnens utveckling och lärande. Detta 
genom metoder som exempelvis dans, rörelse, bild, skapande, teater, rollspel, musik och sång 
(Utbildningsdepartementet, 1998). En tanke hos oss är att det pedagogiska arbetet på 
förskolorna skiljer sig beroende på vilken pedagogisk profil som de har. Vi förutsätter att 
Waldorfförskola, Montessoriförskola, Reggio Emilia förskola och kommunal förskola arbetar 
på olika sätt. Dessa förskolor har olika pedagogiska profiler vilket har bidragit till vårt val att 
undersöka dessa verksamheter. Våra erfarenheter och tankar från de kommunala förskolorna 
har bidragit till varför vi valt att undersöka olika friskolor med olika pedagogiska profiler. 
Ingen av oss har erfarenheter från andra förskolor och förskoleklasser än de kommunala och 
utifrån det vi sett har de sällan en renodlad pedagogik där. De verkar influeras av många olika 
pedagogiker, vilket också fört oss vidare till varför vi just vill undersöka förskolor med olika 
pedagogiska profiler. Påverkar den pedagogiska profilen barnens och pedagogernas estetiska 
val? Vi har en begränsad kunskap om de olika pedagogiska profilerna och känner att vi vill 
veta mer om dem.  
 

Denna studie utgår utifrån pedagogerna och barnens perspektiv på estetiska val. Vi tänker att 
barnen och pedagogerna påverkar varandras val. Denna tanke utgår från Vygotskij och ett 
sociokulturellt perspektiv, att barn och pedagoger lär av varandra (Imsen, 2006). Barnen får 
inflytande i verksamheten vilket påverkar pedagogerna när de sedan planerar olika aktiviteter, 
på ett positivt sätt. Barnen påverkas av pedagogerna när de exempelvis vill göra något men 
först måste få ett godkännande av pedagogen. Ett antagande är också att barnen härmar efter de 
aktiviteter pedagogerna introducerar i barngruppen. 
 

Under vår egen skolgång var de estetiska ämnen en höjdpunkt under dagen, något som vi såg 
väldigt mycket fram emot. De erfarenheter vi har kring estetiska ämnen och läroprocesser är 
därför positiva. Båda är intresserade av de olika estetiska ämnen som finns och anser de är 
viktiga uttrycksmedel för barn i tidigare åldrar. I och med detta vill vi undersöka och se vad 
barnen faktiskt själva väljer för estetiska aktiviteter samt vad pedagogerna planerar för 
estetiska aktiviteter. Vidare vill vi även se på faktorer som har betydelse för dessa estetiska val. 
Finns det estetiska material? Hur ser tillgängligheten ut och får barnen fri tillgång till estetisk 
verksamhet?  
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Denna fallstudie berör didaktiska frågor som pedagoger bemöter i skolväsendet. Vad, hur och 
varför är en central utgångspunkt i vårt arbete. Ordet didaktik kan översättas till läran om 
undervisning och konsten att lära. Begreppet innefattar både teori och praktik (Lindström & 
Pennlert, 2012). 
 

I vårt arbete har vi valt referera enligt parantessystemet varpå vi utgått från Backman (2008). 
Backman utgår ifrån Harvadsystemet, för parantessystemet och APA-manualen. 

Definitioner av begrepp 

Eftersom att vi enbart undersökt en liten del av de estetiska läroprocesserna som pågår inom 
förskolans verksamhet har vi valt att kalla det vi ser för estetiska aktiviteter. Detta då den korta 
tid vi tillbringar i barngruppen inte ger oss tillräckligt med tid för att kunna följa dessa 
läroprocesser. Vissa barn har under observationerna gjort andra saker som vi anser inte hör till 
vårt arbete vilket bidragit till att vi inte observerat dem. Dessa barn har till exempel lekt, byggt 
med lego eller plus-plus. Dessa aktiviteter har vi funderat väldigt mycket kring huruvida de är 
estetiska eller inte. Vi anser att vissa typer av lekar som rollek är estetiskt. Efter många 
överväganden anser vi att lego, plus-plus [ett storts byggmaterial] och andra byggmaterial är 
mer matematiskt än estetiskt. De innehåller mönster, färger och former som kan anses vara 
estetiskt men materialet i sig ser vi mer som matematiskt. Under kommande rubriker har vi 
definierat dessa ämnen som vi uppfattat dem, därefter lagt till litteratur som stärkt våra tankar 
kring dessa ämnen. 

Dans och rörelse 

Med dans menar vi rörelser som sker med eller utan musik. Dans kan vara fritt men det kan 
även vara härmning av en annan individs rörelse. Här räknar vi även in rytmik då vi anser det 
är rörelser till takt, denna takt finns i kroppen och behöver inte musik för att skapas. Vi 
funderade länge om vi skulle räkna in rytmik under dans och rörelse eller musik och sång 
kategorin. Rytmik kan skapas utan musik med hjälp av rörelser men samtidigt skapas genom 
att lyssna på musik och genom det skapa rörelser. Isadora Duncan (1878-1927) ansåg dansen 
vara en gestaltning av musiken, att dansen skapas med hjälp av musik. Hon ansåg att musiken 
skulle befria kroppen och dess rörelser, det var inte musikens rytmiska mönster som spelade 
roll och gjorde dansen (Boman, 1986; Styrke, 2010). Granberg menar på att rytmik är en 
helhetspedagogik där utgångspunkterna är pulsen som finns i hela kroppen och rörelserna 
saknar ramar och mönster. Vidare skriver hon att rytmikpedagogiken grundades av en 
schweizisk musikpedagog vid namn Èmile Jaques Dalcroze (1865-1950). Dalcroze såg att det 
fanns ett samband mellan kroppsrörelser och musikaliskt skapande (Granberg, 1998). 
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Bild och skapande 

När vi tänker på ordet bild avser vi när barnen använder sig av olika färger, tryck som målas 
eller ritas på staffli, papper eller andra föremål. Med skapande menar vi användandet av olika 
material som limpistol, kartong, pärlor, flörtkulor, naturmaterial och med hjälp av det skapa en 
produkt. Skapande kan även vara olika former av slöjd. Dock behöver inte skapandet alltid 
leda till ett alster utan det går även skapa saker som inte blir något. Granberg definierar 
skapande verksamhet som allting barn själva valt som aktivitet. Vidare menar hon att det 
kreativa skapandet bottnar i leken. Barnens alster ska ses som kommunikation snarare än 
prydnader eftersom alstret är en skildring av processen. Hon menar även att skapande inom 
förskolan definieras som en aktivitet där de vuxna bestämmer när det ska ske. Detta skapande 
kan delas upp i två- och tredimensionellt där teckningar och målningar räknas som 
tvådimensionella och play-doo-lera, gips, återvinningsmaterial, tyglappar, trä, metall, kottar, 
stenar, jord och vatten som tredimensionella (Granberg, 1998). 

Drama och rollek 

Drama och rollek innefattar barnens lekar där de tar sig an en roll som inte är dem själva. 
Under dessa aktiviteter fantiserar barnen ihop en fantasivärld med olika karaktärer, händelser, 
miljöer och regler. De kan skapa manus och dialoger som de sedan utgår ifrån. Vi anser 
rolleken uppstår spontant när barnen leker medan drama är något mer uppstyrt och planerat. 
Drama behöver inte framföras inför en publik utan snarare att alla är med och deltar i dramat. 
Framföranden inför publik tycker vi ses mer som teater. Med andra ord anser vi att drama utgår 
ifrån något, exempelvis en bok eller ett manus. Drama är något planerat och styrt. Något som 
utövas för stunden där aktivt deltagande är viktigt. Medan rollek är något spontant som uppstår 
i barnens fria lek. Där har barnen fria händer att utöva vilken roll de vill och den utgår från 
barnens egna ramar och regler. Granberg menar på att drama är styrt av pedagogerna som ger 
strukturen medan barnen får olika roller de ska gestalta med hjälpt av ord, kroppsrörelser, ljud 
och mimik. I denna typ av drama ligger utgångspunkterna i barnens lekar, frågor och 
funderingar men de kan även utgå ifrån pågående teman eller dilemman som måste bearbetas. 
Rollekar är något barnen leker för att kunna utveckla sin egen identitet och förståelse för andra 
människor. De provar olika roller utifrån exempelvis hur de uppfattar att vuxna är. Mamma-
pappa-barn är en av de vanligaste rollekarna bland barnen (Granberg, 1998). 

Musik och sång 

Med musik och sång avser vi något som kan skapas, men det kan även vara att lyssna på 
färdigställda verk. Det går att skapa musik med kroppen, med rösten och med musikinstrument 
eller andra hjälpmedel. Sånger kan vara färdiga och sjungs under exempelvis samlingar. 
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Barnen kan även skapa egna sånger utifrån melodier. Som vi ser det är musik och sång fri och 
flyktig. Granberg menar att det är näst intill omöjligt att separera musik och rörelse hos barn. 
Barn älskar musik och den bör varieras genom att låta barnen spela olika hastigheter, starkt och 
svagt, hårt och mjukt men även att spela olika känslor. Till musik och sång hör även rim och 
ramsor (Granberg, 1998). 

Fritt kontra styrt 

Under vår studie uppmärksammade vi att definitionen av fritt och styrt är tolkningsbar. Vi kom 
att fundera mycket kring detta, om pedagogerna kunde kalla den fria leken för fri. Vi upptäckte 
att barnen under den fria leken kunde få ett nej av pedagogerna när de ville utföra en estetisk 
aktivitet. Är det verkligen fritt om barnens val styrs av pedagogens vilja att plocka fram det 
material som barnen behöver? Vi har funderat kring huruvida det som kategoriserats som fritt 
verkligen var fritt och huruvida vi skulle ta oss an detta dilemma. Inflytande enligt oss är när 
individen får påverka, delta och få sina åsikter hörda. Vi ser det som en process. Bestämmande 
ser vi mer som beslutsfattande, slutet av processen. Bestämma skulle även kunna vara att en 
enda person bestämmer över de andra och de får inget inflytande alls i att påverka de beslut 
som tas.  
 

Enligt vår mening är fri lek något som ger barnen inflytande. De ska inte finnas några ramar 
som styr vad de kan välja att arbeta med. Tolkningen av vad som anses vara fri lek varierar 
mellan människor och hur de ser på inflytande. Vissa pedagoger anser att det är fritt för barnen 
att välja när de i förväg har valt ut tre valmöjligheter till dem. Eller om de har plockat fram 
vattenfärg och pärlplattor och utifrån de får barnen välja vad de vill göra. Vi tänker inte detta 
som fria val för barnen. Det kanske är så att något barn för tillfället inte alls är intresserad av 
att måla med vattenfärg eller lägga pärlplattor utan vill göra något annat. Vad som anses vara 
fritt och ge barnen inflytande varierar väldigt mycket. Vi anser att om barnen har fri lek eller 
möjlighet till att välja fritt och påverka sin situation på förskolan ska det inte finnas några 
ramar som styr. Självklart får inte barnen göra aktiviteter som kan skada dem eller på annat sätt 
vara farliga för dem eller någon annan.  
 
Studier om inflytande och delaktighet visar på att leken är framstående. Med hjälp av leken 
upplever barnen att de får göra egna val, bestämma, påverka och ta egna initiativ (Williams, 
Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Genom leken får barnen inflytande och de kan 
påverka sin situation utifrån sina egna förutsättningar (Sandberg, 2008). Begreppet fri lek kan 
tolkas som barnens egen värld, den ska vara fri från vuxna (Lindqvist, 1996).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera vilka estetiska val inom förskolan och 
förskoleklassen som barnen gör när de får välja själva och vilka estetiska aktiviteter 
pedagogerna planerar i verksamheten. Vidare är syftet studera eventuella skillnader och 
likheter mellan olika pedagogiska profiler inom det estetiska arbetsområdet. 

Forskningsfrågor 
- Vad väljer barnen att utföra för estetiska aktiviteter när de får välja fritt mellan dans, rörelse, 
bild, skapande, drama, rollek, musik och sång? 

- Vilka uppfattningar ger pedagogerna uttryck för i sin pedagogiska planering och varför? 

- Vilka förutsättningar skapar de olika pedagogiska profilerna för barnens inflytande till 
estetiska aktiviteter? 
 

Bakgrund och litteraturgenomgång 

Estetiska läroprocesser 

Genom estetiska läroprocesser i förskolan får barnen möjlighet till att sammanfoga 
upplevelser, känslor, kunskaper, erfarenheter och reflektioner till en helhet. Barnens lärande 
skapas bland annat med hjälp av de estetiska språken, musik, bild, dans, teater med mera. För 
att barnen ska kunna förstå måste pedagogerna ge dem tid till att undersöka och testa. Genom 
estetiska läroprocesser utvecklar barnen konsten att utöva estetiska aktiviteter. Hela tiden 
möter barnen olika upplevelser som de sedan förkroppsligar och lär sig av (Wiklund, 2009). 
Språket är en väsentlig del i människans utveckling, det hjälper oss få kontakt med andra men 
det är enbart ett av många olika sätt att kommunicera på. De går även att kommunicera via 
estetiska aktiviteter som dans, musik, bild och andra uttrycksformer (Svensson, 1998). Barnen 
lär sig med hjälp av kroppen och med hjälp av sina sinnen undersöker barnen världen och 
utvecklar sin kunskap. Genom att arbetet i förskolan varieras får barnen använda sig utav olika 
sinnen och på så sätt skapas en djupare kunskap (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 
Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2008). 
 

Genom drama får barnen möjlighet till att uttrycka olika känslor och upplevelser som de bär 
med sig. Barnen utvecklar sin samarbetsförmåga och inlevelseförmåga, genom drama får de 
även utlopp för sin fantasi. Rörelse är viktigt för barnen i förskoleåldern, det främjar hela 
barnets utveckling och inlärning. Genom rörelse och rytmik så utvecklar barnen precis som i 
drama sin fantasiförmåga men även språket, rums- och kroppsuppfattningen utvecklas genom 
rörelse och rytmik. Framförallt så tränas språket genom sång och musik, ofta sjunger barnen 
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bättre än vad de pratar. Barnen använder flera sinnen samtidigt under rörelsesånger vilket 
bidrar till deras språkutveckling (Granberg, 1998). 
 

Vad som händer hos barnet under den estetiska processen och hur barnen uttrycker det kan 
idag uppfattas som det sköna. Varje barns utveckling fram till det färdiga resultatet är lika 
betydelsefull som själva resultatet. Estetik handlar inte längre bara om konst, estetik ger plats 
åt alla sinnesintryck. Genom hörsel, syn, känsel, lukt och smak uppfattar och utforskar barnen 
olika ting som de sedan intresserar sig för. Estetik kan vara här i nuet, det behöver inte alltid 
finnas en tanke bakom det. Genom leken kan barnen uttrycka sig vilket gör att leken har 
väldigt stort plats inom de estetiska aktiviteterna (Paulsen, 1996). 
 

Estetiken kan historiskt sett uppfattas på två olika sätt. Det ena synsättet härstammar från det 
antika Grekland och Platon. Skönheten hos Platon innefattar delar av godhet, moral och 
uppfattningen av den fysiska skönheten som tillsammans bildar en helhet. Det andra synsättet 
härstammar från 1600-1700 talet. Där belyser de konsten som filosofiskt och som de sköna 
konsterna. Under denna epok blev även estetiken en del av en vedertagen vetenskap (Styrke, 
2010). Estetiken har historiskt sett behandlats under århundraden. I dagens tid kan estetiken 
även knytas till Winnicotts (1896-1971) teorier men även Piaget (1896-1980), Vygotskij 
(1896-1934) och Homburger Eriksson (1902-1994) har tillfört delar till estetikens 
utformning.  Barnen föds med en vilja att utforska världen och den kunskapen utvecklas bland 
annat genom människorna i barnens omgivning och genom leken, det spontana i barnens värld. 
Estetiska läroprocesser kan beskrivas på samma sätt, det finns ett behov av att kunna uttrycka 
sig och vara spontan (Imsen, 2006; Pramling Samuelsson et al., 2008). 
 

John Dewey (1859-1952) grundade begreppet learning by doing [att lära sig genom att göra]. 
Han anser att estetik är upplevelser utifrån konst som både aktiva och passiva och att vi håller 
oss levande genom det estetiska (Sundin, 2003). 

Inflytande och delaktighet 

9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att 
ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor 
som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas 
efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som 
ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras 
sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas 
(SFS 2010:800, kap. 3:9§). 
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Varje barn har rätten att få sin åsikt hörd i alla frågor som rör dem. Barnen ska få tro på vad de 
vill, tänka fritt, säga vad de tycker och berätta hur de vill ha det. Det kan röra sig om att lärare 
ska höra med barnens om deras åsikter innan läraren bestämmer någonting (SÖ 1990:20). 
 

I läroplanen för förskola står det att alla barn ska få möjligheten att utifrån sina egna 
förutsättningar göra val. Oavsett kön ska barnen ha jämställt inflytande i förskolan. Förskolan 
ska ta till vara på barnens tankar och idéer för variation i lärandet. Vidare står det att förskolan 
ska förankra demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på (Utbildningsdepartementet, 
1998). Att arbeta med inflytande, jämställdhet mellan könen och människors lika värde är de 
värderingar demokrati handlar om. Barns inflytande är en mänsklig rättighet och därför den 
största orsaken till varför det ska finnas. En förutsättning för att kunna uppfostra barn 
demokratiskt är att de redan i förskolan får inflytande över sin egen situation och 
verksamhetens innehåll. Det verkar finnas ett samband mellan förskolebarns inflytande i 
barngruppen och stress. Precis som i arbetslivet där lågt inflytande och hög arbetsbelastning 
orsakar stress. Varpå det är väsentligt med barnens inflytande i läroprocessen i och med dess 
påverkan på barns välbefinnande men även för kvaliteten i läroprocessen och resultatet (Ds 
2003:46). 
 

För ett ökat inflytande och ökad valfrihet är det viktigt att få reda på vad som går att välja och 
vad som finns att välja mellan (SOU 2011:77). För ett ökat inflytande måste barnen få frågan 
om vad de vill ha inflytande över. Inflytandebegreppet går att dela upp i information, 
deltagande, påverkan, samråd och beslutsfattande. För att barn ska kunna få inflytande måste 
de genom kommunikation få information och kunskap om förskoleverksamhetens struktur och 
uppdrag. Inom förskolans miljöer finns många möjligheter för de kommunikativa förmågor 
som behövs för delaktighet och påverkan. Dessa är förmågan att lyssna på andra men även att 
ha förmågan att motivera och föra fram sina egna åsikter (Ds 2003:46). 
 

Pedagoger, rektorer och annan personal inom verksamheten måste få möjligheten att utveckla 
sina metoder och redskap för arbetet med inflytande. Det kan vara kompetensutveckling och 
attityder som bör förbättras. Personalen måste även kunna se den positiva utkomsten av ett 
ökat inflytande bland barn och föräldrar. Det är väsentligt att förskolan skapar situationer där 
barnen praktiskt kan tillämpa de demokratiska principerna. Likväl som verksamheterna ser 
olika ut med olika behov kan det skilja hur långt arbetet med inflytandet kommit. Det är därför 
väsentligt att diskutera på den lokala förskolan hur arbetet med inflytandet ska ske. Vidare 
även skilja på hur det individuella och kollektiva inflytandet bör se ut (Ds 2003:46). 
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Pedagogisk miljö 

För barnen är det estetiska i rummet betydelsefullt. Det möjliggör för barnen att använda sig av 
sina sinnen. Kvalitén i den estetiska miljön ligger vid de visuella-, akustiska-, lukt- och 
kinestetiska egenskaperna. Den estetiska miljön skapar livskvalitet och vitalitet. Barnen får 
bättre koncentrationsförmåga i och med att den estetiska miljön är väldigt fridfull. Barnen får 
även inspiration från den estetiska miljön. Tanken är att den ska leda till utforskande och 
skapande verksamhet (Björklid, 2005). 
 

När barnen leker utforskar de och provar nya saker. Ofta vill barnen känna att det ska vara 
hemligt, att ingen ska kunna se dem. Därför är det viktigt att planera miljön i förskolan på ett 
sätt så att detta skapas. En avskild plats, ett rum i rummet där barnen kan vara. En låda, liten 
vrå eller liknande räcker för att skapa det barnen söker. Det får dem att känna sig hemliga och 
självständiga från pedagogerna. Beroende på hur den fysiska miljön i förskolan planeras och 
möbleras, vilka material och leksaker som finns och vilka regler som är uppsatta påverkar vad 
och hur barnen lär sig. Den fysiska miljön ska skapa möjligheter för barnens inflytande. 
Beroende på hur det är möblerat och vad som finns i rummet påverkar det barnen i deras val 
om vart de ska vara och vad de ska göra. Miljön och dess utformning har stort inflytande på 
barnen. Barnens sociala utveckling och deras lek styrs av hur den fysiska miljön är utformad. 
Ofta påverkas utformningen av miljön av olika faktorer bland annat lokalernas storlek, vilket 
material som finns att tillgå och pedagogernas förhållningssätt. Rummen tilltalar barn i olika 
åldrar därför är det viktigt att skapa något som passar alla barn i förskolan (Sandberg, 2008). 
För att möjliggöra olika slags lärande bör förskolan använda sig av varierande metoder och 
aktivitetskulturer. Istället för att försöka uppnå den bästa metoden som möjliggör barnens 
lärande anser hon att ett varierat arbetssätt är att föredra. Det behövs variation i tänkandet, 
olika pedagogiska verksamheter frambringar olika former av lärande. Hon menar på att detta 
arbetssätt gagnar alla pedagogiska profilerna och öppnar upp för olika slags lärande som får 
komma till uttryck (Carlgren, 1999). 
 

Ett problem som finns i dagens förskolor är att det ofta är väldigt lite personal i förhållande till 
antal barn. Lokalerna är ofta även väldigt små. Dagarna är ofta väldigt planerade vilket ofta 
leder till avbrott i barnens lek på grund av att det är något annat som ska hinnas med 
exempelvis gå ut (Sandberg, 2008; Björklid, 2005). 

Friskolor 

Skolor där ägare är ett kooperativ, företag eller enskilda individer, det vill säga skolor som inte 
är styrda av kommun och landsting kallas för friskolor. Friskolor kan vara speciellt inriktade på 
olika pedagogiska profiler men även ämnes- eller allmänna inriktningar (Friskolornas 
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riksförbund, 2005). I Sverige blev det lagligt att starta friskolor 1977. 1982 fick friskolor med 
egen pedagogisk profil ekonomiskt stöd av staten motsvarande det ekonomiska stöd 
grundskolan redan hade sedan tidigare. Dock medföljde tre villkor som förekommer i 
skollagen. De tre villkoren var följande, diffrensvillkoret innebär att friskolan ska visa på 
varför de ska bedriva sin verksamhet och vad de tillför pedagogiskt som inte finns i den 
allmänna skolan. Anpassningsvillkoret betyder att friskolorna ska vara likvärdig grundskolan  
och tillgänglighetsvillkoret gör det möjligt att alla kan gå i en friskola, det ska vara rimliga 
kostnader och de ska vara öppen för alla (Lejon, 1997).  
 

I skollagen återfinns lagar om friskolor och friförskolor. Exempelvis ska fristående 
verksamheter bedriva icke-konfessionell undervisning dock får konfessionell utbildning finnas 
men den ska vara frivillig att delta i. Vidare ska all undervisning i hela landet vara likvärdig 
oberoende av skolverksamhet. Det ska även finnas läroplaner som utgår ifrån skollagen och 
innehålla värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer. Friskoleverksamheten ska vara öppen för 
alla barn och elever med vissa undantag. Statens skolinspektion ska acceptera skälen att neka 
individer i händelse av att det saknas plats för alla sökande barn och elever (SFS 2010:800). 
 

Kommunerna blev ersättningsskyldiga för elever i friskolor år 1993. Denna ersättning ska 
motsvara elevkostnaden i en vanlig kommunal skola. Det gäller dock inte skolskjuts då 
kommunen inte är skyldiga att betala den för elever i friskolor. Friskolorna måste vara öppen 
för alla för att få denna ersättning. Samma år fick vårdnadshavare rätten att fritt välja skola för 
sina barn. Friskolor får inte heller ta ut någon avgift för elever (Friskolornas riksförbund, 
2005). En rättighet riksdagen beslutade för friskolor var att vårdnadshavare som väljer att 
placera sina barn i friskolor måste finna sig i friskolans pedagogiska profil, då fristående 
skolverksamheter får sin självständighet och statsbidrag utifrån att de fortskrider med sina egna 
pedagogiska principer och metoder (Lejon, 1997). 

Styrdokument 

Waldorfs förskoleklass är den enda av de verksamheter vi undersökt som har en egen läroplan, 
En väg till frihet. Läroplanen tar sin utgångspunkt i skolverkets utformning av den allmänna 
läroplanen, Lpfö98. Liksom den allmänna läroplanen vilar även Waldorfpedagogiken på den 
demokratiska värdegrund som finns i samhället, människolivets okränkbarhet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan könen, individens frihet och integritet, solidaritet med de svaga 
och utsatta (Utbildningsdepartementet, 1998; Waldorfskolefederationen, 1998). 

Läroplanen för förskola 

I Läroplanen för förskolan tas det praktiska, sinnliga och estetiska perspektiven upp som 
hjälpmedel för att barnen ska få tilltro till sina förmågor som eget tänkande, handlande, 
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möjligheten att röra sig och lära sig. Olika estetiska uttrycksformer ska fungera som innehåll 
och metod inom förskolan. Musik, sång, dans, rörelse och bild ska bidra samt vara verktyg för 
att skapa och kommunicera i barns strävan mot utveckling och lärande. Förskolan ska se de 
estetiska verktygen som uttrycksmedel för barnen att utveckla sin skapande förmåga och 
förmåga att dela med sig av händelser, tankar och erfarenheter (Utbildningsdepartementet, 
1998). 

Läroplan för Waldorfskolan - En väg till frihet 

Följande text ur läroplanen gäller åldrarna 1-6år det vill säga även förskoleklass. Inom den 
dagliga verksamheten på förskolorna har sång och musik väldigt stort inflytande, bland annat 
under samlingar, sagoberättande och skogsutflykter, de anser att det inte finns någon anledning 
till att inte sjunga. Sångerna och musiken har väldigt stor influens på barnen, musik framkallar 
glädje och sinnesro. Förskolorna ska sträva mot att sång och musik ska för barnen bli ett 
naturligt sätt att uttrycka sig på och även skapa lycka och intresse. Genom musik och sång 
utvecklar även barnet lyssnandets förmåga. Tillsammans med musiker och skådespelare 
utvecklade Rudolf Steiner (1861-1925) eurytmi, där musiken uttrycks genom rörelser. Inom 
eurytmin upplevs kopplingen mellan tal, sång, musik och rörelse. Målet med eurytmi är att 
barnet ska utveckla sin lust och sitt mod till fysisk aktivitet men även att utveckla den 
motoriska förmågan, kroppsmedvetenheten och självkänslan. Barnen måste få stora 
möjligheter till rörelse och motorikträning för sin utveckling. Varpå inomhus och utomhus 
miljön ska uppmuntra barnen till rörelse och motorik (Waldorfskolefederationen, 1998). 
Bild som uttrycksmedel är väldigt centralt inom Waldorfpedagogiken. Barnens bilder är 
väldigt personliga och berättar mycket om hur de är som person. Det är inte den slutliga 
produkten som är det viktiga utan det är själva förloppet till att nå en slutlig produkt som bör 
fokuseras på. Under arbetets gång försiggår det något i barnets inre, vilket går att se när de 
under arbetet berättar om bilden. För att barnen ska få bästa möjliga förutsättningar för att 
kunna uttrycka sig genom sitt bildskapande är funktionellt material som fångar barnens 
uppmärksamhet viktigt. Att kunna uttrycka sina stora och fria rörelser är också betydelsefullt 
vilket bidrar till att de ofta målar på stora papper med ljuvliga färger. Vått i vått är ett 
återkommande inslag där barnen målar på fuktat papper med flytande färger. Målen för 
bildskapande som finns är att få barnen att se bildskapande som ett naturligt uttrycksmedel, de 
ska inte känna något krav på det färdiga arbetet, det är inte det som är det viktiga. Barnens 
skapande ska respekteras och de behöver lugn och ro medan de skapar 
(Waldorfskolefederationen, 1998). 
 

Förutom dessa punkter finns även övrig skapande verksamhet med i Waldorfs läroplan. Precis 
som i bildskapande gäller det även här att vägen till den färdiga produkten ska stå i fokus, 
vilket de kallar för konstnärliga aktiviteter. Vissa av dessa konstnärliga aktiviteter finns med i 
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det vardagliga arbetet med barnen, bland annat eurytmi, sång, musik, bildskapande och 
sagoberättande. Sagoberättandet sker under flera dagar med inslag av musik, sång och lätta 
dramatiseringar. Förutom dessa aktiviteter arbetar de även med bivax och olika former av 
slöjd. Genom att arbeta med bivax och slöjd tränar barnen upp sin finmotorik. Genom olika 
former av skapande producerar barnen sitt egna lekmaterial (Waldorfskolefederationen, 1998). 
 

Waldorfförskolan ansvarar för sexårsverksamheten då den är mer riktad mot förskolan än 
skolan. Förskoleklassen är en förberedelse för skolan. Sexåringarna får känna hur det är att 
vara äldst och är förebilder för de yngre barnen. Sexåringarnas självkänsla och utvecklande 
förmågor är beroende av att bli förstärkta av omgivningen. Varpå det är viktigt att det är en 
barngrupp med olika åldrar för att sexåringarna ska få vara äldst och vara förebilder. Detta för 
att sexåringarna ska få känna att de kan och klarar av mer än tidigare. Sexåringarnas samlingar 
kan bestå av flöjtspel, sy flöjtfodral, sagostunder, teater, dockspel, tälja i trä eller gå på 
utflykter. Risken som uppstår om sexåringarna är mer kopplade till skolan än förskolan är att 
deras rollekar upphör. Det kan röra om i barngruppen då de numera är yngst i skolan och inte 
äldst på förskolan, de måste söka nya roller. Detta kan ta tid och pedagogerna känner inte 
barnen sedan tidigare vilket försvårar förståelsen för individen. Skolans kultur kan bidra till att 
sexåringarna slutar med rollekar då skolmiljöns lekar består mestadels av spel, regellek eller 
lekar igångsatt av vuxna (Waldorfskolefederationen, 1998). Nedan följer en förklaring av 
Waldorfs pedagogiska profil.   

Pedagogiska profiler 

I arbete har vi valt att benämna Waldorfs förskoleklass, Montessoriförskolan, Reggio Emilia 
förskolan samt deras pedagogiska profiler med versaler då vi anser det är namn. Det gäller 
även Montessorimaterialet.  

Waldorfpedagogik 

Rudolf Steiner (1861-1925) föddes i Kraljevec, tidigare Ungern men numera Serbien. Steiners 
människosyn utgår ifrån människan som kroppslig, själslig och andlig varelse. 1919 höll 
Steiner en föreläsning vid Waldorf-Astoria fabriken vilket blev hans start på 
Waldorfpedagogiken. Ett förslag om en skola för fabrikens arbetarbarn gick igenom och 
Steiner kunde förbättra pedagogiken bakom den antroposofiska bildningsidén. Individens 
individuella psykosomatiska och psykosociala utvecklingsnivåer skulle vara utgångspunkt i 
utbildningens hjälpmedel och pedagogik. Inom pedagogiken läggs lika stor vikt vid dessa tre 
punkter och genom dem skräddarsys varje människa utveckling. Waldorfskolorna baserar sitt 
arbete utifrån Steiners människosyn och grundtanken som finns inom Waldorfskolorna är att 
det ska vara teoretiskt, praktiskt, konstnärligt och på senare tid finns även rytmik med som en 
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viktig del i undervisningen. Barnen på en Waldorfskola har inga färdiga läroböcker utan de 
skapar sina egna, detta för att barnen ska få en helhet av det som finns runt omkring (Lejon, 
1997; Möller, 2009; Waldorfskolefederationen, 1998). Enligt Steiner är denna pedagogik en 
del av människans livscykel, han ville att hela livet skulle ses som en skola. Denna livscykel 
ska ses som en process som omsluter hela individen och dess förmågor. Steiner menade på att 
människan söker kunskap för det är en del av vår natur. Denna drift grundades i att Steiner såg 
människan utifrån två perspektiv. Det ena är att människan är en individ, ett jag separat från 
omvärlden, men parallellt med detta är människan en biologisk varelse och en del av sin 
omvärld. Han menade på att människan måste utforska sig själv. Genom detta väljer individen 
fritt sin egen kunskapsväg och gör kunskapsval utifrån sina egna kunskapsgränser (Lejon, 
1997). 
 

Steiner gjorde en jämförelse mellan människans utveckling och växternas utveckling. Denna 
jämförelse är utgångspunkten i alla Waldorfpedagogers arbete. Han beskriver jämförelsen 
på detta sätt: ”Hela livet är som en växt, som inte bara innehåller vad man kan se med blotta 
ögat, utan också döljer ett framtida tillstånd i sitt inre” (Waldorfskolefederationen, 1998:12). 
1 

 

Den första Waldorfskolan i Sverige öppnade 1931 men stängdes några år senare på grund av 
ekonomiska skäl trots ifrågasättandet av Waldorfpedagogiken under tiden. Frans Carlgren 
(f.1925) [Waldorfpedagog, fil.lic.] valde att skilja på Waldorfpedagogiken och antroposofin då 
de båda tillhör olika idéteorier. Vidare menade han på att Waldorfpedagogiken är en 
undervisningsmetod. Kritiken mot Waldorfskolorna var dock mer riktad mot den nya 
skolformen mer än Waldorfpedagogikens innehåll. Bland annat visade socialdemokraterna oro 
över att friskolornas framväxt skulle förstöra det svenska skolväsendet. Waldorfskolorna 
räknades även in i enhetsskolidén, en gemensam skolform för alla med sammanhållna klasser. 
Det allmänna skolväsendets motsvarighet är grundskolan. Carlgren försökte i skriften Vad är 
waldorfpedagogik?: en introduktion lyfta fram Waldorfpedagogikens metoder gentemot 
grundskolemetoderna. Senare kring 1960 uppdagades att Waldorfskolornas målsättning var 
snarlik den allmänna skolans vilket kan beror på att båda skolformerna delar rötter från Europa 
under sena 1800-talet (Lejon, 1997). 
 

Kärnan inom Waldorfpedagogiken i förskolan är att låta barnet få vara barn, barnen ska inte 
behöva nå vissa resultat eller mål. Genom leken får barnen en uppfattning om hur världen 
fungerar och ser ut. Inom Waldorfpedagogiken är det centrala att leken ska vara uppfinningsrik 
och kreativ. För att uppnå detta har utomhusvistelsen en stor betydelse för arbetet och barnens 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Kommer ursprungligen ifrån Steiners föredrag Barnets uppfostran från andevetenskapens 
synpunkt. 
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utveckling eftersom där möter barnen tillsammans med pedagogerna de fyra elementen, jord, 
vatten, värme och luft. Pedagogernas uppgift är ofta att de först visar barnen hur något 
genomförs sedan härmar barnen efter (Liebendörfer, 1997). Entusiasms, humor, punktlighet 
och personlig integritet var egenskaper Steiner ansåg Waldorflärarna borde utveckla. Lärarna 
ska även föregå med gott exempel och själv fortbilda sig genom självstudier. Vidare 
uppskattade Steiner lärare som var sakkunniga och kamratliga i arbetslaget (Lejon, 1997). 
 

All pedagogik uppstår i nuet, då människor möts i en ständigt fortgående process. Du och 
jag som människor, vårt möte, vår utveckling, vår väg tillsammans. Det är pedagogik i 
vardagen (Liebendörfer, 1997:3). 

 

För att barnen ska få en lugn och välbalanserad utveckling lägger Waldorfförskolorna stor vikt 
vid utemiljön. Med hjälp av utemiljön stimuleras barnen av naturen. En väl fungerande 
trädgård och tillgång till natur är därför väsentligt inom dessa förskolor, mycket omtanke ligger  
bakom dem. Innemiljön är ofta målad med rosa nyanser eller guldockra färger. Det finns 
väldigt få leksaker på en Waldorfförskola och de är ofta väldigt enkla och handtillverkade 
(Forsell, 2011).  Leksaker är av mindre betydelse inom Waldorfpedagogiken. Istället fokuseras 
det på material som barnen behöver för att skapa sina egna material de använder i sin lek. Det 
kan vara stora tygstycken, träklossar, papper, naturmaterial och annat material som inte är 
könsbundet. Det ska vara enkla material både från natur och andra föremål som intresserar 
barnen i deras skapande och som gör att barnen använder alla sina sinnen. Då lekmaterialet inte 
är könsbundet gynnar det barnen att leka tillsammans oavsett kön (Waldorfskolefederationen, 
1998).  

Montessoripedagogik 

Maria Montessori (1870-1952) född i Chiaravelle blev år 1896 Italiens första kvinnliga läkare. 
Montessori kom att arbeta i ett forskarlag med mentalt handikappade barn efter sin utbildning. 
I hennes arbete studerade hon Jean Itard (1774-1838) och Edouard Séguin (1812-1880) för att 
öka sin kunskap om mentalt handikappade barn. De två fransmännen hade båda sammanställda 
material som var anpassat för att stimulera och träna olika sinnesfunktioner. Montessori blev 
chef över ett pedagogiskt institut i Rom där hon gjorde upptäckter om att de mentalt 
handikappade barnen kunde lära sig betydligt mer än vad som tidigare antogs var möjligt. För 
Montessori var det väsentliga att trigga en mental insikt och en enhetlig utveckling av 
individen med hjälp av ett specialanpassat material. Hon menade på att händerna var själens 
verktyg och intelligensens instrument. Montessori ansåg även att alla skolor ska tillhandahålla 
skolmat till barnen men även att det ska finnas ett bibliotek inom skolans väggar (Skjöld & 
Bröderman, 2009). 
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”Hjälp mig så jag kan göra det själv” är ett uttryck Montessori använde åt småbarnspedagogik. 
Vilket vidare uttrycker att barnet bör först och främst utveckla sin självständighet för att lära 
känna sig själv. Först därefter kan barnen lära känna andra människor och kunna delta i sociala 
samspel i grupp (Signert, 2012:51). 
 

Montessoripedagogiken bygger på att barnen har en egen inre drivkraft och baseras på Maria 
Montessoris egna iakttagelser och forskning. Montessori ansåg att barnen skulle vara i 
åldersblandade grupper för social träning som förståelse, hjälpsamhet samt att kunna inspirera 
och inspireras av andra runt omkring. Den bygger på respekt för barnet, självdisciplin och att 
barnet är det viktigaste inom pedagogiken. Hon ansåg att barnen ville lära sig om sig själva, 
och om deras omvärld genom att utforska och testa. Pedagogiken går ut på att barnen får ett 
konkret material och arbeta med händerna, vilket ökar deras förmåga att koncentrera sig. 
Barnen lär sig genom erfarenheter de samlat in med sina sinnen. Montessori talade om sju 
sinnen. Förutom de fem sinnena syn, hörsel, känsel, lukt och smak lade hon till det 
absorberande- och det matematiska sinnena. Det absorberande sinnet är som mest intensivt upp 
till 6 år och innebär att barnet omedvetet absorberar intryck ifrån omvärlden. Det matematiska 
sinnet är konstruerat utifrån precision och är en del av vårt medvetande. Montessorimaterialet 
menade hon var som en slags grundläggande matematik med abstraktioner. Materialet delas in 
i fem kategorier praktiskt, sensorisk, språklig, matematisk och kulturell. Varje kategori har sitt 
speciella material som inspirerar barnen till att experimentera och upptäcka nya saker. 
Materialet är uppbyggt för att det ska gå att arbeta med en sak i taget. Det ska vara anpassat 
efter barnen, tilltala deras sinnen, ha ett syfte och det ska leda till självständighet. 
Montessoripedagogikens miljö utformas på barnens villkor, på ett sådant sätt att barnen 
självständigt kan söka, upptäcka och göra egna erfarenheter inom den frihet som är anpassad 
till den frihet barnet kan hantera. I en Montessoriförskola är målet att förskolan ska spegla det 
verkliga livet så bra som möjligt och därför anpassas miljön efter hur samhället ser ut. Ofta 
finns det ett kök för barnen och även andra material som kan hjälpa dem i det kommande livet. 
Visionen inom Montessoripedagogiken är att allting hänger ihop (Forsell, 2011; Signert, 2012; 
Skjöld & Bröderman, 2009). 
 

Det speciella Montessorimaterialet är sorterat utifrån lätt till svårt. Barnen själva kan hämta det 
och välja utifrån sin egen nivå. Inom Montessoripedagogiken anses det mycket essentiellt att 
barnen själva får välja aktivitet, som anpassas efter deras egen takt samt att barnen själva väljer 
då de ska avsluta den. Det är viktigt att de inte blir avbrutna undertiden de arbetar. Barnen 
arbetar vid antingen bord eller golvmattor som de lätt kan placera ut vart som helst i lokalerna. 
Läraren beskrivs som entusiastisk, uppmuntrande, för det mesta i bakgrunden och 
observerande för att bedöma barnets utveckling och på så sätt kunna ge barnen utmaningar för 
att fortsätta utvecklas. Med hjälp av lärare och kamrater utvecklar barnet ett lärande utifrån sitt 
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eget arbete. Genom detta men även med hjälp av en lugn närmiljö skapas bästa förutsättningar 
för barnens utveckling och lärande (Forsell, 2011; Skjöld & Bröderman, 2009). 
 

Maria Montessori kritiserades av psykologer och pedagoger för hennes avsikt att genom 
undervisning skapa en social utjämning samt hennes försök att upprätthålla barnets 
självständighet och individualitet. Hennes största kritiker var en student till Dewey (1859-
1952) vid namn William Heard Kilpatrick (1914-1971). Han menade på att Montessori var 
obekant med dåtidens psykologiska teorier då han ansåg hon grundade sina metoder i helt 
otidsenliga psykologiska teorier. Vidare kritiserade han hennes fyra utvecklingsfaser med 
känsliga perioder, hennes syn på lärarens roll och att undervisningen baseras på barnets 
intressen. I Sveriges kritiserades Montessori av Bertil Hammer (1877-1929). Han var av den 
mening att klassundervisningen behövdes då det individuellt arbete skulle bli för svårt för 
eleverna. Detta då han ansåg att självständighet är något som växer och utvecklas (Signert, 
2012). 

Reggio Emilia pedagogik 

I staden Reggio i Italien finns det än idag kvar spår från det romerska kejsardömet. Den gamla 
stadskärnan och vägen Via Emilia som går igenom Reggio stad och även korsar två andra 
städer, Modena och Parma. Reggio Emilia har fått sitt namn utifrån dessa landmärken. Den 
person som var upphov till den pedagogiska filosofin Reggio Emilia var Loris Malaguzzi 
(1920-1994). Han föddes i Reggio. Pedagogiken har inte enbart en enda grundare utan är 
resultatet av ett helt samhälle där Malaguzzi gav kvinnorna i Reggiotrakten möjligheten att bli 
Reggio Emilia pedagogikens vägvisare. Han var av den tron att ska ett samhälle kunna 
förändras måste arbetet börja redan i de tidiga levnadsåren som barn (Barsotti, 2011). 
 

Reggio Emilia är ett arbets- och synsätt som saknar metoder och modeller. På dessa förskolor 
arbetar barn och pedagoger på ett utforskande sätt, de undersöker saker tillsammans. Barnens 
rättigheter och möjligheter är viktiga att bejaka inom Reggio Emilia pedagogiken. Det talas om 
det forskande barnet vilket i detta fall betyder att barns lärande börjar direkt från födseln. Inom 
filosofin är individen i en dialog med andra genom kommunikation vilket bidrar till en ständig 
utveckling. Lärandet grundas utifrån barnens tidigare erfarenheter, tankar och teorier. 
Kommunikation och aktivt deltagande är en av grundpelarna och har en betydelsefull del i 
barns utveckling och barns sätt att uttrycka sig. I Reggio Emilia filosofin pågår en ständig 
läroprocess som både barn och pedagoger genomgår. Läroprocessen är lika viktig som 
slutresultatet. Individen lär sig under processens gång, det finns inget som är rätt eller fel. En 
del av pedagogernas läroprocess är läran om barnet men även att utvidga sina faktakunskaper. 
En ständig utveckling av språket och kunskapen att se sig själv ur ett större perspektiv. Inom 
Reggio Emilia anses teori och praktik vara integrerade det går inte att dela upp i tanke och 
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handling. Reflektionerna kring barnen och pedagogernas utveckling är betydelsefull samt att 
reflektera om pedagogiken sker med ett vetenskapligt synsätt (Forsell, 2011; Jonstoij & 
Tolgraven, 2001). 
 

Pedagogernas uppgift i Reggio Emilia förskolan är att skapa förutsättningar för lärande. Miljön 
ska locka till lärande genom rum som uppmuntrar och intresserar barnen till att vilja lära sig 
nya saker. Genom ett utforskande arbetssätt ska pedagogerna influeras av barnens nyfikenhet. 
(Forsell, 2011). 
 

Carlina Rinaldi [ledare i Reggio Children, 2011] uttrycker: 
... rummet har sin egen kod. Och att äga denna kod blir allt viktigare, eftersom vi bestämmer 
rummet men rummet också bestämmer oss./../ det blir dessutom nödvändigt att förstå, att 
rummet inte bara är ett transportmedel för kommunikation, utan även kommunikation i sig 
själv. Det är inte bara ett uttrycksmedel för tanken, utan även i sig självt en tanke (Lenz 
Taguchi, 1997:21). 

 

I Reggio Emilia pedagogiken ses miljön som den tredje pedagogen. Bildskapande är en stor del 
inom Reggio Emilia förskolan därför har de skapat en ateljé eller verkstad och även anställt 
någon form av bildlärare (Forsell, 2011). 2      
                                  
Några år efter 1963 tog kommunen över alla förskolor som byggts som föräldrakooperativ 
efter krigets slut. Uppdraget att utveckla och leda verksamheterna inom barnomsorgen gick till 
Malaguzzi. Den katolska kyrkan försökte under en längre tid att motarbeta och kritisera de 
kommunala förskolorna. Även andra motståndare stod vid denna kritik och motstånd. Under 
mitten av 1970-talet samlades föräldrar och personal med ombud från kyrkan, kulturlivet och 
politiker för att diskutera förskolornas inriktning och framtid. Detta ledde senare till att bli ett 
karakteristiskt drag för förskoleverksamheterna i Reggio Emilia, att utveckla och knyta ihop 
förskolornas innehåll i en bredare kontext (Forsell, 2011). 

Kommunal - förskolepedagogik 

Förskolan utgör en viktig del av barns livslånga och livsvida lärande. Så viktig att man från 
samhällets sida har satt styrande mål för dess pedagogiska verksamhet. Synen på barn, på 
barns lärande och på kunskap har emellertid varierat under den tidsepok förskolan har 
funnits till (Parmling Samuelsson & Sheridan, 2006:4). 

 

Den allmänna förskolans uppdrag återfinns i Läroplanen för förskola som ska vara 
utgångspunkten i den dagliga verksamheten. Verksamheten ska lägga grunden för människans 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Inom Reggio Emilia kallar de även bildlärare för atelierista. 
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livslånga lärande. Den ska bland annat utformas demokratiskt och med demokratiska 
värderingar samt förmedla den värdegrund som finns i vårt samhälle. Förskolan är en plats som 
ser till individens välmående och utveckling, där barnet uppmuntras till empati, öppenhet mot 
skilda uppfattningar, andra människor och kulturer. Förskolan ska samarbeta med familjerna i 
fostran samt skapa en trygg, utmanande och lekfull miljö som är anpassad till varje enskild 
individ. Det ska bilda en helhet som grundar sig i att varje individ ska utvecklas rikt och 
mångsidigt (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 

Förskolans miljö ska vara öppen, trygg, innehållsrik, utmanande och inbjudande för barnen. 
Barnen ska få det utrymme som behövs för deras egen fantasi och uppfinningsrika lek. Detta 
gäller både miljön inomhus och utomhus. Vidare bör utomhusmiljön vara planerade och även 
ha tillgång till naturmiljö som skapar möjligheter till lek och andra aktiviteter 
(Utbildningsdepartementet, 1998). 
 

Socialstyrelsen lade 1987 fram ett styrdokument för förskoleverksamheten, pedagogiskt 
program för förskolan. Detta var ett utvecklat dokument från den tidigare 
barnstugeutredningen och blev en pelare på väg mot förskolans egna läroplan. Förskolan fick 
sin egen läroplan 1998. Med hjälp av den skulle barnens egen lust till att lära stimuleras och bli 
bättre. Därigenom skulle förskolan bli mer lärorik. Förskolan kan ses som det gemensamma 
bästa. Alla barn ska ha tillgång och möjlighet till förskola och verksamheten är bra för både 
barn och föräldrar (Hartman, 2012). 
 

Barnstugeutredningen från 1968 kom att påverka den dåtida förskolans framtida utveckling 
genom många olika politiska beslut. Resultatet av detta blev att verksamheten skulle 
omorganiseras så att barnen skulle gå emellan olika fasta platser med olika aktiviteter. Arbetet 
skulle ske i mindre barngrupper då det individuella barnet numera skulle vara det centrala. 
Samtidigt skedde det förändringar för personalen, de skulle alla arbeta tillsammans i arbetslag 
oavsett tidigare bakgrund och utbildning. Först år 1975 fastslogs rätten till 3timmars förskolans 
verksamhet för alla sexåringar i Sverige och 1985 beslöt Riksdagen att innan 1991 skulle alla 
barn över 1,5år erbjudas plats i någon form av barnomsorg. 1987 infördes temaarbete som 
grundmetod i förskolans verksamhet utifrån Socialstyrelsen förslag från 1983 (Johansson, 
1994). 
 

Tysken Friedrich Fröbel (1782-1852) har med sina Kindergartens3 gett starka rötter åt den 
svenska förskolan genom Föbeltraditionen som på namnet inte är en renodlad pedagogik utan 
mer en tradition. Andra väsentliga influenser i förskolans utveckling är Henriette Schrader-
Breymann (1827-1899), John Dewey (1859-1952), Rudolf Steiner (1861-1925), Maria 
Montessori (1870-1952), Arnold Gesell (1880-1861), Elsa Köhler (1879-1940), men även 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  I Sverige kallades de för barnträdgårdar.	  
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systrarna Ellen och Maria Moberg (1874-1955, 1877-1948). Ellen och Maria Moberg var 
Sveriges första förskollärare, 1904 startade systrarna den första folkbarnträdgården som var 
inspirerad utifrån Fröbels Kindergarten. Senare har även Reggio Emilias förskoleverksamheter 
med sina arbetssätt inspirerat den svenska förskolan (Granberg, 1998; Hartman, 2012; 
Johansson, 1994; Parmling Samuelsson & Sheridan, 2006). 
 

Den tidiga förskoleverksamhetens arbete kan beskrivas som arbetsmedelpunkt. Förskolorna 
arbetade under en längre tid med ett väl genomarbetade tema, sedan bytte pedagogerna tema. 
Tanken med detta arbete var att fokusera barnens intresse på ett enda innehåll.  Detta arbetssätt 
började under 1930-talet kritiseras på grund av att det ansågs vara för styrt och trist. Istället 
kom förslaget om en förskola som intressecentrum. Syftet med detta arbetssätt var att barnen 
skulle få större inflytande på verksamheten. Det skulle finnas plats för barnens tankar, frågor 
och upplevelser. När denna förändring skedde började även utvecklingspsykologin och 
barnobservationer ta plats och bli en betydelsefull del i förskolan (Granberg, 1998; Hartman, 
2012). 

Tidigare forskning 

Lev Semonovitj Vygotskij (1896-1934) grundade den sociokulturella teorin. Vygotskijs teori 
utgår ifrån en kognitiv utveckling hos barnen men även hur samhälle och kultur påverkar dem. 
Språk och kultur har stor betydelse för barnet redan från födseln. För att barnen ska kunna 
kommunicera, bli medveten om omvärlden och utveckla tänkandet är språk och kultur två 
viktiga delar. Kunskapen som kommer till barnen finns i deras omgivning. Vygotskij lägger 
inom den sociokulturella teorin fokus på språket och det sociala samspelets innebörd för att 
barnen ska kunna lära sig och utvecklas. Från början går det inte att skilja mellan individ och 
kultur. Utvecklingen sker successivt i takt med att barnen lär sig nya saker. På så sätt utvecklas 
barnen till självständiga och individuella individer (Imsen, 2006; Jerlang, 2008). Barnen 
behöver enligt Vygotskij kunna uttrycka sig verbalt utifrån vad de tänker och gör. Efter en tid 
utvecklas dessa yttre verbala uttryck till något som bara sker i det inre, detta kallade Vygotskij 
för egocentriskt tal [det går från yttre till inre uttryck]. Redan när barnen är väldigt små sker en 
kommunikation med andra människor. Denna kommunikation utvecklar barnens språk och de 
hamnar i ett socialt sammanhang. Barnen lär sig vad olika tecken och symboler betyder och 
kan på så sätt kommunicera med omvärlden innan de utvecklat talspråket (Dysthe, 2003; 
Smidt, 2010). 
 

Leken har enligt Vygotskij väldigt stort inflytande på barnens utveckling och lärande. Med 
hjälp av leken kan barnen tillfredsställa sina behov. Enligt Vygotskij är leken inte en spegling 
av den dagliga verksamheten. När barnen leker kan de bortse från vardagen och leva i en 
låtsasvärld. I leken anser Vygotskij att barnen kan testa sina idéer och realisera sina önskningar 
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utan att behöva tänka på sina handlingar. Leken skulle inte finnas ifall barnens alla önskningar 
direkt blev uppfyllda. Barnen leker inte för att göra av med energi utan för att testa på 
föreställningar som de skapat inom sig (Imsen, 2006; Jerlang, 2008). 
 

En viktig del i Vygotskijs tankar är social interaktion som leder till individuell utveckling. 
Barnet kan till en början göra saker med hjälp av andra vilket sedan utvecklas till att barnen 
kan klara av det själv. Vygotskij har utvecklat den proximala utvecklingszonen. Den visar på 
vad barnet kan klara på egen hand och vad barnen kan klara med hjälp av andra [en individ 
som kan mer än barnet]. Denna utvecklingszon ska användas till att stimulera barnet för 
fortsatt utveckling. Utmaningen för pedagogen ligger vid att kunna se vad barnet redan kan och 
hur de sedan kan skapa en miljö där alla barn utvecklas efter deras förmåga. Detta sker bland 
annat genom att pedagogerna försöker få barnen att arbeta tillsammans, då hjälper de ofta 
varandra (Dysthe, 2003; Imsen, 2006; Jerlang, 2008; Smidt, 2010). 
 

Vygotskij står för en fjärde position [förhållandet mellan utveckling och lärande]: lärande 
medför utveckling, och en rad utvecklingsprocesser skulle vara omöjliga utan lärande. 
Utveckling och lärande är alltså inte identiska processer utan är sammanvävda på ett 
komplext sätt ända från födelsen (Dysthe, 2003:80). 

 

Tidigare examensarbeten 

Det finns några intressanta examensarbeten som vi tittat på och med hjälp av dem har vi fått 
inspiration och tips till vårt eget examensarbete. 
 

Svensson har i sitt examensarbete beskrivit hur den estetiska verksamheten används inom 
förskola och skola, där undersökaren gjort en kvalitativ studie. Svaren på studien visar att 
estetisk verksamhet har ett större utrymme inom förskolan än vad ämnet har i skolan. 
Förskolan är mer medveten om estetiska arbetssätt vilket bidrar till att de arbetar mer med 
estetisk verksamhet. Detta arbete har gett oss nya infallsvinklar och exempel på litteratur som 
kan vara relevant (Svensson, 2009). 
 

Andersson och Antonsson har i sitt examensarbete i form av en intervjustudie undersökt lärare 
som inom skola och fritidshem använt sig av estetisk verksamhet som hjälpmedel. Resultatet 
visade att alla lärare som deltagit i undersökningen använde sig av estetiska verktyg i sin 
undervisning. Vidare har resultatet delats upp utifrån vad lärarna anser den estetiska 
verksamheten bidrar till. Dessa kategorier är fantasi och kreativitet, social kompetens, 
självförtroende och självkänsla samt lustfylldhet. De som deltagit i studien menar på att inom 
estetisk verksamhet finns inga rätt och fel samt att alla kan delta på sina egna villkor 
(Andersson & Antonsson, 2011).   
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Andersson och Sävhage skriver i sitt examensarbete om hur pedagoger resonerar kring estetisk 
verksamhet inom förskolan. Resultatet visade på att pedagogerna vid samtliga förskolor arbetar 
fortlöpande med estetiska verksamheter och lägger stor vikt vid det. Det visade sig att målen 
med estetiska aktiviteter skiljde sig åt men även hur pedagogerna nyttjar miljön och lokalerna 
som finns tillgängliga (Andersson & Sävhage, 2008). 
 

Aspenfelt och Westelius har gjort en estetisk jämförelse mellan förskolor med olika 
pedagogiska profiler, exempelvis Montessoriförskolor, Reggio Emilia förskolor och 
kommunala förskolor. De har valt att fokusera på drama, musik, rörelse och bild för att kunna 
se eventuella likheter och skillnader mellan förskolorna. Metoden som de använde sig av var 
intervjuer med tre pedagoger på varje förskola. Resultatet visar att det finns både likheter och 
skillnader i hur förskolorna arbetar, vissa fokuserar på alla ämnen medan en del är mer 
inriktade på vissa. Resultaten visar även att detta kan bero på att pedagogerna inte vet hur de 
ska gestalta vissa ämnen i praktiken, de vet inte hur de ska arbeta med drama vilket bidrar till 
att de håller sig ifrån ämnet (Aspenfelt & Westelius, 2009). 
 

Sammanfattningsvis visar dessa arbeten på tendenser, dels att estetiska arbetssätt och metoder 
har olika stor betydelse i skolverksamheterna. Men även för olika lärare i deras arbete och hur 
de använder estetiska hjälpmedel med olika syften och mål. Vidare visar de även att förskolan 
arbetar mer med estetisk verksamhet än skolan och att detta beror på att förskolan lägger större 
vikt vid de estetiska verksamheterna.  
 

Metod 

Vi avser att använda oss av litteratur, kvalitativa intervjuer och kvalitativa observationer i vår 
studie. Med kvalitativa observationer avser vi att det är gjort väldigt få observationer, dock 
finns det kvantitativa inslag då vi räknar barnens val. Vi har valt att använda oss av 
observationer för att kunna se vad barnen väljer för estetiska aktiviteter när de leker fritt. 
Genom denna metod hoppas vi lättare kunna se det vi undersöker än om vi intervjuar barnen. 
Observationsunderlagen har vi skapat själva för att de ska passa vårt syfte och våra 
forskningsfrågor (se bilaga 4 & 5). Vi skapade ett underlag där vi kunde fylla i det material 
som fanns och vad som var tillgängligt inom de estetiska ämnen vi valt att fokusera vår 
undersökning på. Det andra underlaget vi skapade var för att dokumentera barnens val av 
estetiska aktiviteter utifrån våra estetiska kategorier vi nämnde tidigare i definitioner av 
begrepp (s. 2). Anledningen till detta är att barnen inte känner oss vilket kan medföra 
svårigheter under en intervju med barnen. Vi har däremot valt att intervjua pedagogerna just 
för att få en större insikt i hur de planerar. Under de timmar som vi vistas på förskolan hinner 
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vi inte se hur de generellt planerar och arbetar med estetisk verksamhet och vi kommer därför 
att intervjua dem. Genom intervjuerna kan vi även få reda på vad pedagogerna sett att barnen 
själva väljer inom de estetiska ämnesområdena. 
 

Vi har valt att göra en kvalitativ intervju just för att den ger utrymme för vidare frågor. För att 
få ett så fullständigt svar som möjligt har vi bestämda grundfrågor och utifrån dem kan 
intervjun anpassas till personen som blir intervjuad (Johansson & Svedner, 2010). Litteraturen 
som är kopplad till detta arbete har valts ut med omsorg för att styrka, förklara och utveckla 
vårt arbete. För att finna passande litteratur har vi sökt på biblioteket och kollat 
litteraturförteckningar på liknande arbeten. Genom litteratur kan vi stärka det vi har sett och 
vidareutveckla analys och diskussion.  

Urval 

De pedagogiska inriktningar på förskolor och en förskoleklass som vi tänker samla empiri från 
är Waldorfpedagogik, Montessoripedagogik, Reggio Emilia pedagogik och kommunal 
förskolepedagogik. Dessa förskolor och förskoleklass har vi valt ut för att se om de arbetar på 
olika sätt kring estetisk verksamhet. Förskolorna och förskoleklassen vi använt som 
empiriunderlag är valda utifrån deras pedagogiska profil. Eftersom vi ville undersöka förskolor 
med olika pedagogiska profiler valde vi slumpvis ut förskolor som arbetar med den pedagogik 
vi ville undersöka. Tyvärr hade vi inte möjlighet att få komma till en Waldorfförskola. Istället 
samlade vi vår empiri i en Waldorf förskoleklass. Eftersom Waldorfförskolan och 
förskoleklass har samma pedagogiska profil tänkte vi att det går att samla in empiri från 
förskoleklassen. Även om förskoleklassen är mer styrd och det inte finns mycket tid till fria 
aktiviteter kan vi förhoppningsvis ändå kunna upptäcka vilka val barnen gör. Annars tänkte vi 
att med hjälp av intervjun få större insikt av vad barnen väljer att göra utifrån vad pedagogen 
uppfattar att de är intresserade av. 
 

Vi har intervjuat tre förskollärare som arbetar på tre olika förskolor och en förskollärare som 
arbetar i förskoleklass. Pedagogerna valdes slumpvis ut utifrån vem som svarade i telefonen då 
vi ringde och bokade tid för intervjuerna. Sammanlagt finns det 75 barn på de avdelningar vi 
utfört vår studie på. Vi har fått godkännande från vårdnadshavare till 61 barn på de olika 
förskolorna och förskoleklassen. Barnen som deltagit i våra undersökningar är i åldrarna 1-6 
varav de flesta är mellan 3-5 år. 

Arbetsfördelning 

Vi har valt att under arbetets gång dela upp sysslorna vilket bidragit till en jämn 
arbetsfördelning. Under intervjuerna har en av oss intervjuat och den andra noterat svaren. För 
att effektivisera vårt arbete har vi skrivit i olika delar av dokumentet och utifrån vilken del vi 
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skrivit om valt litteratur som är väsentligt till den delen av arbetet. Under observationerna 
använde vi varsitt underlag och dokumenterade var för sig. En av oss observerade miljön vad 
som finns och vad som är tillgängligt. Medan den andra observerade vad barnen gjorde för 
estetiska val under observationstiden. För att båda ska få prova observera både miljö och 
barnens val har vi skiftat underlag med varandra. Vi har observerat miljön och barnens val lika 
många gånger.  

Etik 

Utifrån ett etiskt perspektiv har vi valt att inte namnge någon som deltagit i denna forskning 
samt de förskolor som medverkat. Arbetet med insamlingen av empiri genom intervju och 
observation började med att vi ringde till förskolorna och förskoleklassen vi slumpmässigt valt 
ut för att avtala en tid för möte. Intervjuerna genomfördes först för att komma igång med 
insamlingen av empiri medan vi väntade på godkännande från vårdnadshavare gällande 
observation av barnen. De färdiga intervjufrågorna skickas ut till pedagogerna i förväg för att 
ge dem möjlighet att läsa igenom och förbereda sig inför intervjun. De som deltagit har blivit 
informerade om att de när som helst kan välja att hoppa av undersökningen (Johansson & 
Svedner, 2010). Efter varje intervju gjorde vi en sammanställning av intervjusvaren. Vid 
observationstillfällena fick pedagogerna läsa igenom intervjusammanställningen och chans till 
att korrigera. De barn som inte fick ett godkännande att medverka i undersökningen bortsåg vi 
från när vi observerade. Pedagogerna fick informera oss om vilka barn det var som saknade 
godkännande för att vi skulle kunna utelämna dem från observationen.  
 

Genomförande och resultatredovisning 

Intervjuer 

Intervjuerna ägde rum före observationerna. Intervjuerna utfördes i de olika förskolornas och 
förskoleklassens egna lokaler på en överenskommen tid mellan oss och pedagogen. Före 
intervjun skickades intervjufrågor ut till pedagogerna för att de skulle få tid att läsa och tänka 
igenom dem. Även den information om vårt examensarbete som var väsentlig inför intervjun, 
däribland att pedagogerna, förskolorna och förskoleklassen i studien är anonyma och de har 
rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen när som helst skickades ut i förväg. Hade de 
övriga frågor eller ville komplettera intervjun i efterhand gavs de möjligheten att när som helst 
kontakta oss via mejl och telefon. Beräknad tid för intervjuerna var 30 minuter vilket 
pedagogerna meddelats om när vi bokade tid. Vi var båda närvarande vid intervjuerna med 
uppdelade uppgifter. En av oss intervjuade och den andra antecknade svaren. Valet att inte 
använda ljudinspelning bygger på våra tidigare erfarenheter av intervjuer med ljudinspelning 
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där personen som intervjuas blivit ofokuserad, nervös och svamlat avsevärt mer än vid 
intervjuer utan ljudinspelning. Direkt efter vi intervjuat pedagogerna diskuterades det vilken 
tidpunkt och datum observationerna skulle genomföras. Vi lämnade ut informationsblad (se 
bilaga 2) till förskolorna som vidarebefodrade dem till barnens vårdnadshavare. 
 

Vi har kodat pedagogernas namn utifrån förskolans pedagogiska profil. Waldorf 
förskoleklassens pedagog har kodnamn W1, Montessoriförskolans pedagog har vi kodat till 
M2, Reggio Emilia förskolans pedagog har kodnamn R3 och kommunala förskolans pedagog 
har kodnamn K4. Pedagogen från Montessoriförskolan som inte var med under intervjun men 
svarade på vår fråga om miljön under observationen har kodnamn M2.1. Pedagogerna har fått 
sina kodnamn efter första bokstaven på deras pedagogiska profil samt en siffra efter ordningen 
de pedagogiska profilerna beskrivs tidigare i texten. 

Vilka estetiska aktiviteter planerar ni i arbetslaget och varför? Vad anser du 
vara estetiskt? 

I Waldorfs förskoleklass planerar de i perioder enligt W1 och när vi är där har de planerat in 
handarbete där de syr flöjtfodral, målning, drama och musik där de spelar tvåtoniga sånger med 
pentatonisk flöjt. W1 berättar att målning och flöjt är en grund inom Waldorfpedagogiken och 
en utgångspunkt i arbetet. Hon fortsätter med att säga att de målar vått i vått för att barnen ska 
få en konstnärlig upplevelse. Genom målning får barnen blanda, se och upptäcka utifrån de 
fyra grundfärgerna. W1 säger att de inte alltid använder sig av alla grundfärger. Vilka färger de 
använder beror på vad de ska göra. Vidare berättar hon att barnen själva får komma på hur de 
ska blanda för att få fler färger. Tanken är att barnen ska få bada i färg och utifrån det upptäcka 
och utvecklas. W1 säger att de syr för att barnen ska få träna på sin finmotorik. När W1 får 
frågan om vad estetisk verksamhet är för henne anser hon det vara något lite mer konstnärligt. 
En verksamhet där sinnena får arbeta. Estetisk verksamhet anser hon även kan vara musik, 
bild, drama, handarbete, träslöjd. Förutom detta kan även leken vara väldigt estetisk enligt 
W1.   
 

På Montessoriförskolan berättar M2 att förskolan inte i förväg planerar vad de ska göra under 
året. Utifrån vilken årstid det är och vad barnen är intresserade av planerar de aktiviteter. M2 är 
tydlig med att framföra att de följer barnen, ser vad som intresserar dem och arbetar utifrån det. 
Vill de göra något gör dem det. Eftersom de inte har någon översiktlig planering är de väldigt 
fria till att göra vad de känner för. Det finns dock vissa fasta delar som är planerade, en gång i 
veckan har de gymnastik och varje dag har de samling. M2 berättar att under gymnastiken 
ligger fokus på rörelse till musik. Detta för att öva och utveckla rums- och 
kroppsuppfattningen. När M2 hör ordet estetisk tänker hon först och främst på skapande men 
även musik, dans och rörelse. Montessorimaterialet kan ses väldigt estetiskt, det innehåller 
mycket färger och former. Vi har fokus på skapande och rörelse, musiken bli mycket sång och 
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även ibland instrument. När en annan pedagog som är mammaledig nu är på förskolan blir det 
mer sång och musik för hon är mer musikalisk och kan ämnet mycket bättre. Vi andra sjunger 
ofta de sångerna vi redan kan berättar M2.   
 

Reggio Emilia förskolan planerar olika beroende på period och ansvarsområden då de roterar 
dessa. När vi intervjuade R3 var hon ansvarig för att planera ateljén och skrotlägg. De har 
något de kallar för barnens val på förmiddagarna. Under den tiden är barngruppen uppdelade i 
tre grupper. Barnen får välja mellan att vara i ateljén och lägga skrotmaterial eller att leka 
sagolik sagolek utomhus eller inomhus. R3 berättade att just nu arbetade de med ett 
bokprojekt. Vidare säger hon att de arbetar mycket utifrån barnens tankar och under 
bokprojektets början gjorde de barnintervjuer för att ta reda på vad en bok är för barnen. 
Utifrån svaren och de tankar barnen hade bestämdes det hur pedagogerna skulle gå vidare. R3 
själv tänker på allt skapande, färg, form, måla på olika sätt med olika typer av färger, lera, 
mycket 3dimensionellt, skrot, limma, drama, sagolek, dans och musik när vi frågade henne om 
vad hon anser är estetisk verksamhet. 
 

I den kommunala förskolan har de planeringsdagar på hösten där pedagogerna planerar vad de 
ska göra under det kommande året. Under dessa träffar delar de även in barnen i olika grupper 
baserade på ålder och mognad. Något som är planerat för hela året är skapande och rörelse, K4 
säger att det varit så sedan hon började på förskolan. Vad de sedan har för aktiviteter på 
skapande och rörelsetillfällena varierar. Vidare berättar K4 att när pedagoger och barngrupp är 
mer bekväma och känner varandra bättre planerar de in lekval, ungefär i mitten av terminen. 
Lekvalet har de en timme i veckan för att barnen ska få inflytande i verksamheten. Populära 
aktiviteter under dessa val är rörelserummet och ateljén. K4 säger det står om rörelse och 
skapande i läroplanen vilket har bidragit att de fortsatt att ha dem som huvudfokus i 
planeringen. K4 uttrycker att hon vill ge barnen större inflytande i verksamheten och berättar 
att det är något som hon arbetat mycket med. När vi frågar K4 vad hon anser vara estetisk 
verksamhet svarar hon, att det första hon tänker på är rörelse, dans och musik eftersom det är 
sådant som hon själv är intresserad av. Hon fortsätter med att säga att det egentligen är ganska 
mycket bland annat måla, pyssla och att tillverka saker. 

Hur ser barnens inflytande ut inom de estetiska aktiviteterna? Om barnen får 
välja själva, vilka estetiska aktiviteter uppfattar du att de då väljer? 

W1 i Waldorfförskoleklassen berättar att pedagogerna styr väldigt mycket själva vilka 
aktiviteter de ska göra. Hon säger att barnen inte har stort inflytande på verksamheten bortsett 
från när barnen får skapa fritt. W1 säger dock att barnen får komma med idéer på vad de vill 
arbeta med och då kan pedagogerna ändra arbetet efter det. Hon berättar att de väljer färger till 
den aktivitet de ska göra utifrån vad de anser passar. Exempelvis när de målade en 
stjärnhimmel tog de fram olika nyanser av blå och gul färg. Vidare säger hon att i drama 
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arbetar de med sådant som pedagogerna upptäckt barnen bör utveckla exempelvis kamratskap. 
W1 berättar att under de fria aktiviteterna när barnen får välja själva är rita, dansa och arbeta 
med bivax populära aktiviteter. Hon fortsätter att säga att det självklart finns barn som gör 
andra saker bland annat att sy. 
 

M2 på Montessoriförskolan poängterar att de följer barnen väldigt mycket och ser vad de är 
intresserade av. Hon fortsätter med att säga att det är på det viset barnen får inflytande i 
verksamheten. Dagarna är väldigt spontana och beroende på vad barnen känner för arbetar de 
med. M2 har uppmärksammat att barnen är väldigt intresserade av att rita och måla, speciellt 
på stora papper när de ligger på golvet. 
 

I Reggio Emilia förskolan berättar R3 att på förmiddagen bestämmer pedagogerna material 
barnen kan använda dock bestämmer inte pedagogerna specifikt vad barnen ska göra. Under 
eftermiddagen får barnen själva välja vad de vill arbeta med. R3 uppfattar det som att barnen 
använder väldigt mycket limpistoler just den period vi är där på intervjun. Vidare säger hon att 
barnen gör skapelser, målar, ritar, att 3åringarna som ska fylla 4år är de som klipper och 
klistrar oftast dock verkar de som de mest bara klipper. R3 berättar vidare att de har även play-
doo-lera och skrotmaterial som barnen använder själva. De har även en scen som barnen ibland 
använder att dansa på. 
 

I den kommunala förskolan berättar K4 att barnen får inflytande i verksamheten under fri lek 
och under lekvalet. När arbetslaget planerar olika temaarbeten säger K4 att de vid dessa 
tillfällen utgår från barnen och ser vad de är intresserade av. Hon fortsätter med att säga att det 
är väldigt viktigt att barnen måste få göra vad de känner för och inte blir avbrutna, på så sätt 
kan barnens intresse försvinna. I denna förskola anser K4 att barnens intressen varierar men 
framförallt är ateljén, skapande, dans och musik populära aktiviteter. 

Hur har ni i arbetslaget tänkt när ni utformat den pedagogiska miljön? 

W1 i Waldorfs förskoleklass berättar att de skapat miljön på det sättet att ingen ska behöva 
sitta ensam i ett rum och leka. Hon säger att i det större lekrummet finns både dockvrån och 
byggmaterial. Hon berättar att tidigare var dockvrån lite undanskymd och då blev även barnen 
som lekte i den väldigt isolerade. Upptäckterna som pedagogen gjort av den nya placeringen av 
material är att barnen leker mer tillsammans med varandra. De kan ta med sina dockor i kojan 
och leka med dem som är där. Det lilla rummet som tidigare var dockvrå berättar W1 att det 
idag är ett valfritt rum. Där har barnen möjlighet till att ta med sig materialet som de vill leka 
med om de vill vara för sig själv. Vidare berättar W1 att de placerat allt material som finns för 
att måla och skapa i köket. Detta för att barnen ska ha möjlighet till att skapande på det stora 
bordet. W1 berättar att det finns ett rum med loft som de delar med tre äldre skolklasser vilket 
gör att barnen endast har möjlighet att vistas där på eftermiddagarna. När det gäller materialet 
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som finns i förskoleklassen berättar pedagogen att allting inte är tillgängligt för barnen hela 
tiden. Kritor, papper och bivax får de ta själva medan andra målarmaterial som vått i vått färg 
och färgade papper berättar pedagogen att de får be om. Hon fortsätter med att säga att 
målarmaterialet oftast bara finns framme under planerade aktiviteter. 
 

M2.1 som inte var med under intervjun berättar att de möblerat Montessoriförskolans miljö 
utifrån Montessoripedagogiken. Hon säger att allting ska vara hemlikt, det ska vara så likt 
hemmiljön som möjligt. Allt som finns hemma ska finnas där i förskolan. M2.1 berättar att 
allting är anpassat till barnens höjd och alltid från vänster till höger för att följa läsriktningen. 
Vidare berättar hon att materialet är placerat från konkret till abstrakt och att allt som finns där 
inne ska gå att föra ut i verkligheten. Det finns en tanke om varför allt material helst ska vara i 
trä, glas och porslin. Tappar du ner det går det sönder, barnen lär sig att det får konsekvenser 
och att de måste vara försiktiga. M2.1 berättar även att det finns enbart en uppsättning av allt 
för att barnen ska lära sig turtagning bland annat. Avslutningsvis säger M2.1 att alla saker har 
sin egen plats och det ger barnen en viss trygghet att alltid veta vart saker står. 
 

R3 i Reggio Emilia förskolan berättar att allt material som finns framme får barnen välja bland. 
Arbetslaget har tänkt att det som barnen får använda ska vara tillgängligt så att barnen kan ta 
fram det själva. Vidare berättar hon att arbetslaget har försökt möblera flexibelt i stationer. 
Detta för att det ska gå att möblera om ofta utifrån barnens intresse, ålder och utveckling. R3 
berättar att de möblerar om ganska ofta och försöker låta det barnen är mest intresserade av just 
då stå framme och vara tillgängligt. 
 

K4 i den kommunala förskolan säger att allting som finns i barnens nivå får de använda sig av. 
Hon säger att de har försökt göra allt material tillgängligt för barnen på förskolan men det 
resulterade i att de små barnen målade på väggarna och många leksaker gick sönder. K4 
fortsätter med att säga att detta bidragit till att visst material är högre upp och vissa saker måste 
barnen fråga efter. För att barnen inte ska glömma bort materialet som inte finns framme 
berättar hon att arbetslaget tillsammans har skaffat en lekpärm. I denna pärm finns bilder på 
olika material som barnen kan välja och på så sätt kan någon pedagog plocka fram det. 

Resultat av intervjuer 

Resultatet från intervjuerna visar att personalen i de olika pedagogiska verksamheterna 
planerar på olika vis. Både Waldorfs förskoleklass och Reggio Emilia förskolan planerade i 
perioder. I Waldorfförskoleklassen planerar pedagogerna ganska styrt medan Reggio Emilia 
utgår ifrån barnen när de ska gå vidare i planeringen. Montessoriförskolan planerar inte in i 
förväg utan utgår ifrån årstid och barnens intressen. Den kommunala förskolan planerar in året 
under några dagar på hösten.  
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På frågan om vad pedagogerna anser är estetiskt fick vi relativt liknande svar som rörelse, 
musik, dans och skapande. W1 gav svaret något mer konstnärligt, där sinnena får arbeta och 
tog även upp leken som hon uttryckte var väldigt estetisk. R3 gav mer detaljerade svar på 
skapande material som färg, form, limma, skrot och 3dimensionella material.  
W1 berättar att pedagogerna styr aktiviteterna väldigt mycket själva. De lyssnar dock på 
barnens idéer och kan ändra arbetet utifrån det. Annars är barnens inflytande som störst när de 
skapar fritt. M2 poängterar att deras fria dagar är ett sätt att låta barnen få inflytande. De följer 
barnens spontanitet och gör de barnen vill göra. R3 berättar att under förmiddagarna 
bestämmer pedagogerna material men inte vad exakt vad barnen ska göra av det. 
Eftermiddagarna är till för barnen att välja fritt. I den kommunala förskolan får barnen 
inflytande via fria leken, lekval och att de utgår från barnens intresse vid planering av 
temaarbeten.  
 

Barnen i Waldorfförskoleklassen väljer helst enligt W1 att rita, dansa, arbeta med bivax och att 
sy. I Montessoriförskolan är barnen enligt M2 mycket intresserade av att rita och måla. R3 i 
Reggio Emilia förskolan uppfattar att barnen intresserar sig väldigt mycket för limpistol men 
även för skapande, måla, rita, klippa och klistra, play-doo-lera, skrotmaterial och dans. K4 i 
den kommunala förskolan uppfattar att barnens intressen varierar men att barnen föredrar 
ateljén, skapande, dans och musik.  
 

Waldorfförskoleklassens miljö är skapad enligt W1 för att inget barn ska behöva sitta ensam i 
ett rum. Tidigare var de missnöjda med miljön och därför flyttade de om lite vilket resulterade 
i att barnen lekte bättre. Skapande materialet finns tillgängligt i köket där de har ett stort bord 
barnen kan arbeta vid. Det enda material barnen inte får använda fritt är målarmaterial som 
färgat papper. Detta finns endast framme under planerade aktiviteter. Montessoriförskolan har 
enligt M2.1 planerat sin miljö utifrån Montessoripedagogiken. Det ska vara hemlikt och allt 
som finns hemma ska finnas i förskolan. Vidare berättar M2.1 att allting är i barnhöjd och 
placeringarna följer läsriktningen, vänster till höger. Materialet är även placerat konkret till 
abstrakt och ska helst vara i trä, glas och porslin. M2.1 avslutar med att berätta att varje sak har 
sin egen plats och att det ger barnen en viss trygghet. R3 i Reggio Emilia förskolan berättade 
att de har valt att ha allting tillgängligt och framme för barnen och utifrån det får de välja fritt. 
Vidare har de försökt möblera flexibelt i stationer för att kunna möbler om efter barnens 
intresse, ålder och utveckling. De försöker ha framme det barnen är mest intresserade av. I den 
kommunala förskolan fick barnen använda sig av det material som de kunde nå. Vidare 
berättar K4 i kommunala förskolan att de försökt ha allt material framme men de har 1-5års 
barngrupp vilket resulterat i att de små barnen målat på väggarna och många leksaker gått 
sönder. Varpå de fått lov att placera materialet högre upp och vissa saker måste barnen fråga en 
pedagog om. För att underlätta för barnen finns en lekpärm med bilder på material som är 



	   28	  

otillgängligt för barnen. Detta för att barnen ska veta vad som finns och få möjlighet att 
använda det.  
 

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att barnen påverkas av förskolans fysiska miljö när de 
väljer sina aktiviteter. Barnen påverkas även av pedagogerna och hur de ser på inflytande. 
Vissa förskolor utgick från barnen när de planerade vad som skulle hända på förskolan medan 
andra förskolor gav barnens inflytande mindre utrymme. Alla barn fick på något sätt inflytande 
men vissa förskolor arbetade mer med det än andra när de planerade verksamheten. Hur miljön 
var planerad skiljde sig åt i de olika verksamheterna. Vissa hade allt material tillgängligt för 
barnen medan andra hade en del material tillgängligt. 

Observationer 

Gällande observationerna bestämde vi oss för att utföra två observationstillfällen på varje 
förskola, en timme på förmiddagen och en timme på eftermiddagen. Vi bokade in dessa 
tillfällen under samma dag i den mån det gick, i vissa förskolor blev det olika dagar för att 
passa deras scheman. En orsak till det var att vi önskade få möjlighet att observera barnen 
under fri lek där inte pedagogerna planerade aktiviteterna. Detta för att barnens val skulle vara 
så fria som möjligt och inte styrda av någon pedagog. Observationen i förskoleklassen ägde 
rum vid ett tillfälle under en timme innan förskoleklassen började för dagen. Detta på grund av 
att de hade planerad verksamhet resterande av dagen fram tills förskoleklassen avslutades, 
därefter fick barnen gå till fritids. Vi har valt att inte observera barnen i fritidsverksamhet då vi 
själva utbildar oss till förskollärare med inriktning förskola och förskoleklass.   
 

I följande figurer belyser vi det sammanställda resultatet ifrån skolverksamheterna vi 
undersökt. En sammanställning av alla barnens val av estetiska aktiviteter sorterade efter 
förskola, förskoleklass och våra estetiska kategorier. Figurerna visar på vad barnen valt under 
den fria leken och är baserad på antal val. Observationerna är ihop slagna till en 
sammanställning trots att de skett både under en förmiddag och en eftermiddag. Barnen kan 
under observationerna bytt aktivitet vilket resulterar i att det registrerats som ett nytt val. Detta 
gör att resultatet kan visa på fler barn i undersökningen än hur många som går på förskolan. Vi 
vill även påpeka att vår studie är kvalitativ och observationerna gjordes under två timmar totalt 
på varje förskola, samt en timme i förskoleklassen. Det kan inte ge en korrekt helhetsbild, 
däremot ger det indikationer på att barnens val under den tiden som vi observerat på förskolan 
och i förskoleklassen. 
 

När vi kategoriserat barnens estetiska val har vi valt att notera varje barn en gång per samma 
aktivitet. Det vill säga om ett barn ritat med kritor sedan går och dansar en stund för att sedan 
återgå till ritandet med kritor har det noterats som två val, inte tre. Under våra kategorier har vi 
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delat upp aktiviteterna som passar in exempelvis under bild och skapande. Där har vi valt att 
skriva in barn som pärlar med pärlplattor, ritar, målar, klipper och klistrar och degar med 
trolldeg som exempel. Varje barn kan ha bytt aktivitet mellan dessa exempel och då har vi 
räknat det som ett nytt val även om det är under samma kategori, bild och skapande. 
 

 
Figur 1 Stapeldiagram. Barnens val av aktiviteter under en förmiddag i en Waldorfs förskoleklass. 
Undersökningen gjordes med nio barn. Dans och rörelse fick 14 val, bild och skapande 0, drama 
och rollek 4 samt musik och sång fick 7 val. 
 

 
Figur 2 Stapeldiagram. Barnens val av aktiviteter under en förmiddag och en eftermiddag i en 
Montessoriförskola. Undersökningen gjordes med nitton barn. Dans och rörelse fick 0 val, bild och 
skapande 27, drama och rollek 4 samt musik och sång fick 0 val. 
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Figur 3 Stapeldiagram. Barnens val av aktiviteter under en förmiddag och en eftermiddag i en 
Reggio Emilia förskola. Undersökningen gjordes med tjugo barn. Dans och rörelse fick 2 val, bild 
och skapande 25, drama och rollek 11 samt musik och sång fick 2 val. 
 

 
Figur 4 Stapeldiagram. Barnens val av aktiviteter under en förmiddag och en eftermiddag i en 
kommunal förskola. Undersökningen gjordes med tretton barn. Dans och rörelse fick 7 val, bild 
och skapande 9, drama och rollek 8 samt musik och sång fick 8 val. 
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Figur 5 Stapeldiagram. En sammanställning av alla barns estetiska val. Totalt 129 val varav 23 
valde dans och rörelse, 62 valde bild och skapande, 27 valde drama och rollek samt 17 valde musik 
och sång. 
 

Resultaten visar på att bild och skapande är betydligt mer populärt än övriga estetiska 
aktiviteter. Med hjälp av observationerna visar resultatet även att musik och sång är minst 
populärt bland barnen när de får välja fritt. Vidare visar observationerna att de estetiska valen i 
den kommunala förskolan var relativt jämlika mellan de olika kategorierna. Resultaten visar att 
i Waldorf, Montessori och Reggio Emilia verksamheterna dominerade en viss kategori under 
observationstillfällena. Denna kategori varierade vilket vi kan se i stapeldiagrammen ovan.  

Pedagogisk miljö och tillgänglighet 

Med hjälp av våra observationer kan vi se att tillgängligheten för barnen att utföra estetiska 
aktiviteter varierar. I Waldorfförskoleklass fanns ett väldigt stort rum som möjliggjorde för 
dans och rörelse. I detta rum fanns även en cd-spelare så de kunde lyssna på musik. I ett skåp 
fanns olika slags cd-skivor, dessa var lite högre upp så barnen behöver be om hjälp för att 
plocka ner dem. I detta skåp fanns även olika sorters instrument, bland annat maracas och 
bjällror. Förutom detta fanns även en gitarr och en flöjt. I det lite större rummet fanns även 
utrymme för rollek. Barnen hade tillgång till utklädningskläder, en dockvrå, ett miniatyrkök, 
mjukisdjur och material till att bygga kojor. I köket hade barnen tillgång till skapandematerial. 
De hade en byrå där det fanns saxar, målarblock, kritor utifrån grundfärgerna, garn, tyg, ett 
sorts tunt papper i olika färger, bivax med mera. Det fanns även ett skåp med annat skapande 
material bland annat lim och bomull. Uppe på skåpet stod färgerna som de använde när de 
målade vått i vått, dessa hade inte barnen fri tillgång till. Lokalerna på Waldorfskolan var 
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väldigt små, de hade två inredda rum och ett tredje som var väldigt litet där barnen kunde ha en 
lugn stund. 
 

Miljön på Montessoriförskolan var anpassad helt efter barnens nivå. Det fanns inga hyllor högt 
uppe på väggarna, allt material stod framme i deras nivå. Bord och diskbänk var avsevärt lägre 
än vanligt. Det fanns mattor på golvet för barnen skulle känna sig fria till att arbeta vart de 
ville. På denna förskola var det väldigt stora och öppna lokaler. Det fanns utrymme till dans 
men vid dessa utrymmen stod det inte någon cd-spelare. Den stod i ett annat rum, där fann 
även olika cd-skivor varav mycket var klassisk musik. Däremot hade de tillgång till en 
gymnastiksal i källaren som de kunde vistas i under planerade aktiviteter. Det fanns mycket 
material som återspeglar det verkliga livet och som ger barnen möjlighet att utföra olika 
rollekar. De har en fungerande spis som barnen får laga mat på, kaffebryggare med tillbehör så 
barnen kan bjuda på kaffe, olika sorters kökstillbehör så barnen till exempel kan riva grönsaker 
och pressa apelsiner. Förutom dessa möjligheter till rollek finns även en dockvrå med 
tillhörande material, olika djur och en bondgård. Montessorimaterialet som finns på förskolan 
är väldigt estetiskt. Oftast är materialet inte färdig utan med hjälp av det skapar barnen något. 
Bland annat fanns det bitar inlindade i garn i olika färgnyanser. Med detta material kunde 
barnen skapa en färgkarta med färgnyanser som färdigställt liknar en sol. På denna förskola 
hade de levande blommor som barnen kunde måla av. Det fanns även annat skapandematerial 
bland annat saxar, lim, tidningar, pärlplattor, olika sorters pennor, färger, trolldeg och papper. 
De hade placerat ett staffli på golvet där barnen kunde måla. Mycket av materialet på 
Montessoriförskolan är ömtåligt. Det finns även mycket material framme. Barnen har många 
valmöjligheter till att själv välja något som intresserar dem för stunden. Under förmiddagen 
fokuserar de på Montessorimaterialet medan under eftermiddagen får barnen möjlighet att leka 
med vad de vill exempelvis dockvrån eller byggrummet. 
 

I Reggio Emilia förskolan fanns möjligheter för barnen till dans och rörelse. De hade skapat en 
scen med lampor, discokula, spegel och cd-spelare. Vissa av barnen behövde be om hjälp för 
att få igång cd-spelaren, alla var inte tillräckligt långa för att nå dit. I detta rum fanns även en 
publikläktare där det fanns möjlighet till att se på dem som dansade. De hade även olika 
musikkort och sångtexter på väggarna. Det fanns även ett större rum där det var möjligt att ha 
rörelse. I detta rum fanns det handdockor och de hade gjort om en hylla med draperi som scen 
för dockteater. Även på denna förskola fanns det kläder som gav barnen möjlighet till att klä ut 
sig. Det fanns även en köksvrå med tillhörande material, dockor och barnvagn vilket 
möjliggjorde för barnen att leka olika rollekar. Denna förskola hade ett stort staffli där flera 
barn kunde måla med vattenfärg och annan sorts färg. Papper i olika färger fanns i en 
dokumenthållare. Pärlor och pärlplattor stod på fönsterbrädet. De hade ett stort bord i mitten av 
rummet där det fanns olika material för att rita och måla. Vid detta bord fanns även plats till att 
sitta och arbeta med bild och skapande. I förskolans ateljé fanns även där olika material för 
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bild och skapande. Återvinningsmaterial, lera, kartong, limpistol, tidningar, tyg naturmaterial 
med mera. I detta rum fanns även olika flaskfärger, dessa var inte tillgängliga för barnen. Allt 
annat estetiskt material som vi kunde se var tillgängligt för barnen. Det var placerat i barnens 
höjd, tillgängligt och synligt så barnen kunde se vad som fanns och utifrån det välja vad de 
ville arbeta med. Sammantaget var lokalerna överlag väldigt anpassade efter barnens nivå, bord 
och stolar var lägre och placeringarna genomtänkta. 
 

På den kommunala förskolan fanns det möjligheter till dans och rörelse, dock var rummet 
väldigt litet. I byggnaden fanns ett större rörelserum men detta hade inte barnen tillgång till 
under den fria leken. I det mindre rummet fanns en bandspelare med tillhörande cd-skivor av 
olika slag. Barnen hade även möjlighet till att plocka fram sångpåsar. I varje påse fanns det en 
sångtext med tillhörande konkret material. Förskolan hade även olika instrument. Instrumenten 
var inte tillgängliga för barnen utan det var något som de behövde fråga efter. I den 
kommunala förskolan fanns en ateljé där barnen har möjlighet att måla på staffli. Vattenfärger 
stod framme så barnen kunde plocka själva men de behövde be en pedagog att plocka fram ett 
papper. Det fanns möjlighet för barnen att själva plocka fram material till att rita och måla. Det 
mesta material var placerat i en garderob, dit fick barnen gå och plocka vad de ville ha. I denna 
garderob fanns även annat skapande material som barnen fick använda sig av. Pärlor till 
pärlplattor var placerat väldigt högt uppe. För de äldre barnen fanns möjligheten att ta en stol 
och plocka ner materialet själv. På denna förskola fanns även små vrår som skapade möjlighet 
till rollekar, det fanns en loftsäng med koja under, bondgård, miniatyrkök med mera. Förutom 
detta fanns även utklädningskläder som barnen kunde använda om de ville klä ut sig. Vissa 
material stod väldigt högt uppe i olika lådor och var något som barnen behövde be om, bland 
annat verktyg, servis och Barbies. 
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Figur 6. Sammanställning av pedagogernas svar på vad estetisk verksamhet är för dem. Figuren 
visar de ordval pedagogerna använde när de förklarade vad estetisk verksamhet är för dem.  
 

Alla pedagoger svarade musik som något de ansåg var estetiskt. Därefter varierade svaren 
något dock svarade de liknande saker som ingår i våra estetiska kategorier. Det som var 
utstickande var att waldorfpedagogen var den enda pedagog som uttryckte estetisk verksamhet 
som något mer konstnärligt, där sinnena får arbeta. Hon var även ensam om att anse att lek är 
estetisk. Montessoripedagogen var den enda som ansåg att Montessorimaterialet är estetiskt. 
Slutsatsen av det var att Montessoriförskolan var ensam om att använda sig av det konkreta 
Montessorimaterialet. 
 

Resultaten från observationerna av miljö och tillgänglighet visar på att verksamheterna ser 
mycket olika ut. I alla förskolor och förskoleklassen har barnen tillgång till någon form av 
estetisk verksamhet men materialen och utrymmet för det varierar mellan de olika förskolorna. 
Inom samtliga verksamheter fanns störst möjlighet till bild och skapande för barnen men alla 
hade på något sätt med de estetiska delar som vi valt att undersöka. I vissa av verksamheterna 
kunde vi se att fokus låg på olika saker. Vissa hade skapat en väldigt bra miljö för bild och 
skapande medan de kanske inte tänkt lika mycket på dans och rörelse. En del av 
verksamheterna hade fokuserat och möjliggjort alla estetiska delar så de var tillgängliga för 
barnen. Vissa förskolor hade utrymme för detta andra var väldigt små. Trots att vissa hade 
större ytor och vissa mindre att arbeta med hade ändå alla förskolor på något sätt fått med alla 
delar. Däremot var inte alla estetiska delar lika genomtänka på de olika förskolorna. Även 
inom en och samma avdelning var det tydligt att all estetisk verksamhet inte var lika 
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genomtänkt. Tillgängligheten, miljön eller vad förskolan hade fokus på har inte markant 
påverkat barnen i deras val av aktivitet. Även om verksamheten exempelvis hade fokus på bild 
och skapande kunde vi se barn som valde dans och musik istället. Det var barn som arbetade 
med bild kanske för att det var mest synligt däremot valde inte alla barn det. Avslutningsvis 
kunde vi se att lokalernas storlek skiljde sig åt. Från små, trånga lokaler till stora öppna. 
 

Analys 

Vilka förutsättningar skapar de olika pedagogiska profilerna för 
barnens inflytande till estetiska aktiviteter?  

Inom Waldorfpedagogiken ses människan som en kroppslig, själslig och andlig varelse. 
Individen skräddarsyr sin egen utveckling och söker kunskap för det är en del av vår natur. Det 
mest väsentliga inom pedagogiken är att låta barn få vara barn och de ska inte behöva nå 
resultat eller mål. Individen väljer sin egen kunskapsväg och gör kunskapsval utifrån sina egna 
kunskapsgränser genom att utforska sig själv. En av grunderna i Waldorfpedagogiken är att det 
ska finnas teori, praktik, konst och rytmik i undervisningen. Barnen har inga färdiga läroböcker 
utan skapa själv sina egna. Det läggs stor vikt vid utemiljön där barnen stimuleras av naturen. 
Det läggs även vikt vid innemiljön. De få leksaker som finns är ofta enkla och handtillverkade.  
 

Montessoripedagogikens utgångspunkter ligger vid barnet. Först ska barnet lära känna sig själv 
sedan genom det sociala samspelet lär de känna andra människor. Barnen skaffar sin kunskap 
genom utforskande vilket bidrar till att sinnena är en viktig del inom Montessoripedagogiken. 
Miljön på förskolorna ska likna det verkliga livet och den ska utformas på ett sådant sätt att 
barnen själva kan utforska och lära sig nya saker. Barnen ska på egen hand kunna välja vad de 
vill arbeta med i öppna lokaler som möjliggör att barnen kan sitta vart de vill. Inom 
Montessoripedagogiken finns även ett speciellt Montessorimaterial.  
 

Tanken inom Reggio Emilia pedagogiken är att på ett utforskande sätt undersöka saker 
tillsammans. Utgångspunkten ligger vid barnens tidigare tankar och erfarenheter. För att 
barnen ska utvecklas och kunna uttrycka sig är kommunikation och aktivt deltagande två 
viktiga delar. Pedagogerna ska i sitt arbete influeras av barnen och dess nyfikenhet. Miljön i en 
Reggio Emilia förskola ska locka till lärande och uppmuntra barnen till att lära sig nya saker. 
Ofta ses den som den tredje pedagogen. Stor vikt läggs vid miljön kring bildskapande eftersom 
den har en stor betydelse inom pedagogiken.  
 

I den kommunala förskolepedagogiken ser de till individens välmående. Barnet uppmuntras till 
empati, öppenhet mot skilda uppfattningar, andra människor och olika kulturer. Det 
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individuella barnet är centralt inom pedagogiken. Med temaarbeten ska barnen få större 
inflytande över verksamheten. Det ska ges plats för barnens tankar, frågor och upplevelser. 
Barnen ska få det utrymme som deras fantasi och uppfinningsrika lek behöver. Förskolans 
miljö ska vara öppen, trygg, utmanande, innehållsrik och inbjudande för barnen. En lekfull 
miljö som är anpassad efter varje enskild individ. Miljön ska bilda en helhet som hjälper varje 
individ att utvecklas rikt och mångsidigt.  
 

Sammanfattningsvis är pedagogikerna relativt lika även fast de har sina egenheter. 
Pedagogikerna ser barnet som centralt och som utgångspunkt i arbetet. De delar syn på barnet 
och vill ge barnen inflytande. Det sociala samspelet inom den sociokulturella teorin finns med i 
alla pedagogiker dock har den större inflytande i vissa. En stor skillnad är att Waldorfskolorna 
inte har egna läroböcker och få enkla, handgjorda leksaker. De har även en egen läroplan 
(Waldorfskolefederationen, 1998). Det som utmärker Montessoripedagogiken är att barnen 
först och främst ska lära känna sig själva och att de använder sig av ett speciellt material. 
Reggio Emilia pedagogiken lägger större vikt vid bildskapande än andra pedagogiker. I den 
kommunala förskolepedagogiken finns ingen renodlad pedagogik utan den har influerats av 
flera olika. Till stora delar utgår deras arbetssätt från läroplanen för förskola vilket också 
Montessori och Reggio Emilia utgår ifrån men där är de inte lika tydligt 
(Utbildningsdepartementet, 1998). 

Vad framgick i verksamheterna? 

Utifrån den observations timme vi utförde i Waldorfs förskoleklass kunde vi inte finna några 
läroböcker. Detta skulle kunna bero på att enligt Waldorfpedagogiken ska barnen göra sina 
egna läroböcker för att få ett helhetsintryck av sin omvärld. Det kan även vara att vi missade 
dessa läroböcker då vi själva är vana att använda färdiga läroböcker. Eller är det på grund av 
att vi gick in i verksamheten med ett estetiskt perspektiv och hade fokus vid det estetiska 
material som kunde kopplas till våra kategorier, vilket bidrog till att vi inte la någon större vikt 
vid annat material som fanns? Dock noterade vi material som var tydligt att se i verksamheten. 
Vi kunde se relativt mycket köpta leksaker som Lego, dockor, leksakskök, stora kuddar, 
mjukisdjur, utklädningskläder och klossar. Enligt Forsell (2011) och Waldorfskolefederationen 
(1998) har en Waldorfförskola få leksaker som barnen själva tillverkat av material som tyg, trä, 
papper, naturmaterial och annat okönsbundet material. Materialet ska vara enkelt och något 
som tilltalar barnens sinnen, som får barnen att vilja skapa. Hur kommer det sig att den 
Waldorfs förskoleklass vi undersökte hade mer färdiga leksaker än de enkla material som 
Waldorfpedagogiken förespråkar? Var det enbart så att vi lade märke till de färdiga leksakerna 
och missade det enkla material som de har då vi inte hade fokus vid dessa och bortsåg från 
dem? Eller har vi och waldorfpedagogerna en annan syn på vad som ses som enkla föremål? 
Enligt våra noteringar hade de klossar och stora kuddar vilket skulle kunna räknas in som enkla 
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material. Sådant material som vi själva känner igen som lekmaterial och därför noterade det. 
 

På Montessoriförskolan kunde vi se att fokus låg på barnet. Nästan all undervisning utgår från 
barnen och deras intressen och behov. Det vi kunde se under observationerna var att de 
arbetade mycket med kroppen och använde sig utav sinnena vilket Montessoripedagogiken 
belyser som en viktig del. På denna förskola var miljön anpassad efter barnens nivå och allting 
var tillgängligt för dem. Det fanns bara en uppsättning av varje del i Montessorimaterialet och 
den fysiska miljön liknade det verkliga livet. Barnen fick själva välja vad de ville arbeta med 
och vart de ville sitta i rummet. Av tidigare erfarenheter har vi uppmärksammat att när barnen 
får välja själva vad de vill göra så blir det lätt att de bara springer runt, de har svårt att hitta 
någon arbetsro. I Montessoriförskolan var detta inte något problem. Hur kommer det sig att det 
är så stora skillnader mellan denna Montessoriförskola och de förskolor som vi har tidigare 
erfarenheter från? Kan det vara för att de hade väldigt mycket material och barnen hade 
mycket att välja mellan? Eller beror det på att det är något som de arbetat väldigt mycket med 
och något som de lagt fokus på under barnens första år på förskolan, efter som att barnens 
inflytande har en betydelsefull del i Montessoriförskolan? Kan det vara för att miljön är väldigt 
öppen och inbjudande och stimulerar barnen i deras arbete?  
 

I Reggio Emilia förskolan som vi undersökt hade de stort fokus på bild och skapande vilket 
också anses vara en viktig del inom pedagogiken. Utöver detta kunde vi även se andra estetiska 
delar på förskolan, som teater, musik och rörelse. Miljön på förskolan ansåg vi vara 
stimulerande för barnen, det fanns många möjligheter till aktiviteter. Av det vi såg skulle vi 
kunna säga att denna Reggio Emilia förskola överlag var väldigt estetisk. Pedagogiken i sig har 
fokus på bildskapande, det hade denna förskola också men de hade även med många andra 
estetiska delar. Kan detta bero på att de har utgått från barnen och deras intressen när de 
planerat den fysiska miljön på förskolan? Vilket pedagogiken tar upp, att de ska influeras av 
barnen och dess nyfikenhet (Forsell, 2011). Eller kan det bero på att pedagogerna i sig är 
väldigt intresserad av estetisk verksamhet? Eller att de har utgått från vad som står i läroplanen 
om estetisk verksamhet? Oavsett så var det något som de arbetade väldigt mycket med på 
denna förskola.  
 

I den kommunala förskolan var lokalerna väldigt små samtidigt hade de lyckats få in ungefär 
lika stora delar av de estetiska aktiviteter vi undersökt. Känslan vi fick var att det var litet, 
något trångt för 18barn och 3 vuxna. Det avlånga rummet efter hallen kändes öppen och 
inbjudande. Våningssängen som fanns verkade vara populär bland barnen. Någon hade kapat 
av de första stegen på stegen vilket gjorde att det blev en utmaning för barnen att ta sig upp. I 
samlingsrummet var det tomt på golvet vilket gjorde att barnen kunde dansa och leka fritt utan 
hinder. Byggrummet kändes lite trångt med liten plats för att kunna bygga på golvet med 
kapplastavar, klossar och andra byggmaterial. Legot var i en tygpåse som barnen hade lagt ut 
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på bordet. Påsen tog dock upp hela bordet vilket gjorde att ytan att bygga Lego på var minimal. 
I det stora rummet som var köksdelen fanns ett stor bord, en koja, två låga byråer, ett litet bord 
för ungefär 2 personer. Det fanns öppna ytor som barnen kunde utnyttja när de byggde pussel, 
lekte med bilbanan eller lekte rollekar vid kojan. Hur vida denna miljö var anpassad efter varje 
enskilt barn av dessa 18 vet vi inte. Det är inget vi kan göra antaganden om då vi enbart vart 
där 2 timmar för observationer. Estetiskt sett kan vi dock dra slutsatsen att miljön var 
fungerande och de hade möjlighet för många olika estetiska aktiviteter.  

Inflytande, miljö och estetisk verksamhet utifrån de pedagogiska 
profilerna 

FN:s konvention om barns rättigheter (SÖ 1990:20) uttrycker att läraren ska höra med barnen 
vad de har för åsikter och tankar innan läraren bestämmer någonting. Alla barn har rätten att få 
sina åsikter hörda och berätta hur de vill ha det. Barnen i Waldorfs förskoleklass kunde komma 
med tankar och idéer till de planerade aktiviteterna. Förutom fritt skapande hade barnen inte 
mycket mer inflytande enligt W1. Exempelvis berättade W1 att de skulle måla en 
stjärnhimmel. Pedagogerna bestämde vilka färger barnen fick att arbeta med som de ansåg 
passade till aktiviteten. Under observationen kunde vi dock se att barnen fick leka fritt cirka en 
timme innan förskoleklassen började. Vilket skulle kunna ses som fri aktivitet med egna val. 
 

W1 berättade att målning är en del av grundstenarna i Waldorfpedagogiken. Att barnen ska 
bada i färg och utifrån det upptäcka och utvecklas. Observationerna visade att det 
målarmaterial barnen hade tillgång till var barnens egna ritböcker. Vidare var det mer 
ritmaterial som kritor, pennor och annat skapande material som lim, saxar, bivax, garn, tyg och 
tunna färgade papper som liknande silkespapper. W1 sa även att allting inte hela tiden fanns 
tillgängligt för barnen. De hade annat målarmaterial bland annat en färg som var mycket vatten 
i och färgat papper. Detta material var oftast endast framme vid planerade aktiviteter barnen 
kunde dock fråga efter det materialet. I Waldorfskolans läroplan (Waldorfskolefederationen, 
1998) tas vikten upp av ett funktionellt bildskapande material som lockar barnen. Det målas 
ofta på stora papper för att låta barnen uttrycka stora fria rörelser. Barnen ska se bildskapandet 
som ett naturligt uttrycksmedel och slippa krav på färdiga resultatet. Slutsatsen vi drar av detta 
är att barnen inte fritt kan välja målarmaterial vilket kan bidra till ett minskat intresse att 
använda bildskapande som uttrycksmedel. Finns inte möjligheterna anser vi att barnen inte 
fullt ut kan använda bild och skapande som ett naturligt uttrycksmedel, vilket läroplanen för 
Waldorfskolorna uttrycker. 
 

Under intervjun berättade W1 även att flöjt är något som ingår i Waldorfpedagogikens grund. 
De använde sig av pentatoniska flöjter och under observationen kunde vi även finna fler 
instrument som maracas, bjällror, pinnar, gitarr men även en cd-spelare och cd-skivor. Vidare 
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under intervjun berättade W1 att de arbetar med handarbete där de syr flöjtfodral. I 
observationen fann vi tyg, garn och tråd tillgängligt för barnen. Enligt Waldorfskolans läroplan 
(Waldorfskolefederationen, 1998) har de konstnärliga aktiviteter som sång, musik och 
bildskapande. De har även andra aktiviteter som slöjd och lera. W1 använde sig just av ordet 
konstnärligt när hon beskrev vad estetisk verksamhet är för henne. Är det möjligt att dra 
slutsatsen att W1 svarade att estetisk verksamhet är något mer konstnärligt på grund av att de 
är ett uttryck de använder i Waldorfskolans läroplan? Vidare uttrycker W1 att hon anser leken 
vara väldigt estetisk. Även Paulsen (1996) belyser detta genom att säga att barnen uttrycker sig 
genom leken vilket bidrar till att leken har en stor plats inom estetisk verksamhet. 
 

Waldorfs förskoleklass lokaler var relativt små, de hade ett stort lekrum, ett litet kök, en smal 
och kurvig hall, ett litet tomt rum och en toalett. Observationen visade på att möjligheterna för 
estetisk aktivitet fanns men kunde utvecklas. Möjligheten för dans och rörelse, musik och sång 
var stor i lekrummet som hade utrymmet och cd-spelare. Där fanns även dockvrå och 
utklädningskläder vilket kan vara förutsättningar för drama och rollek. Bild och skapande har 
enligt pedagogen centreras till köket där det fanns ett bord. Waldorfskolefederationen (1998) 
belyser inomhusmiljöns betydelse. Att miljön ska uppmuntra barnen till rörelse och motorik. 
Detta kunde vi under observationerna se att pedagogerna tagit fasta på när det fanns ett stort 
rum med möjlighet till mycket rörelse. Observationstillfället visade att majoriteten av barnen 
valde dans och rörelse, samtidigt sjöng de medan ingen valde bild och skapande. Bordet i 
köket där bild och skapandet låg i fokus var under observationen upptaget av barn som byggde 
med Lego. Majoriteten av barnen var under observationstillfället i lekrummet. W1 uppfattade 
att barnen valde att rita, dansa, arbeta med bivax och sy om de fritt fick välja estetisk aktivitet. 
 

I Waldorfskolans läroplan om 6-åringarna (Waldorfskolefederationen, 1998) beskrivs en risk 
med att förskoleklassen ligger med anknytning till skolan och inte förskolan. Denna risk är att 
barnens rollek påverkas av skolkulturen och det blir mer regellek eller att den upphör. Den 
Waldorfförskoleklass vi undersökte låg inom skolans område. Vi kan dock inte dra några 
slutsatser av att barnens lek skulle ha påverkats av skolkulturen då vi endast hade ett 
observationstillfälle. 
 

På Montessoriförskolan skilde sig barnens val väldigt lite ifrån varandra. Observationerna visar 
att de flesta barnen arbetade med någon form av bild och skapande. Utöver detta var det några 
få barn som utförde någon form av drama eller rollek. Det var inga barn som valde dans och 
rörelse eller musik och sång under tiden som vi observerade. M2 poängterar under intervjun att 
barnen för tillfället är väldigt intresserade av bild och skapande. Detta resulterar i att det är 
något som de arbetar mycket med. Under intervjun framkom det att dagarna inte är planerade 
på förskolan utan att pedagogerna hela tiden utgår ifrån vad barnen är intresserade av när de 
arbetar. De kan inte i förväg planera in saker när de vet att barnens intressen varierar bland 
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annat beroende på årstid. Utbildningsdepartementet (1998) belyser barnens inflytande i 
verksamheten och det är något som Montessoriförskolan tagit fasta på. Det fanns dock en 
aktivitet som är planerad varje vecka och det är gymnastik. Gymnastiken fanns för att barnen 
skulle få röra sig till musik och bland annat träna på sin kroppsuppfattning. Granberg (1998) 
påpekar detta genom att belysa estetikens betydelse för barnens utveckling. Hur vida det 
stämde kan vi inte dra några slutsatser av under våra korta observationstillfällen. 
 

Tidigare gjorde vi en beskrivning av Montessoripedagogiken där det framkom att barnen ska 
vara med och inspirera miljön i förskolan. Förskolans miljö skulle även spegla det verkliga 
livet. Intervjuerna och observationerna visade på att Montessoriförskolan hade tagit fasta på 
det. Barnen hade väldigt stort inflytande på verksamheten över lag. Lokalerna var väldigt stora 
och det fanns utrymme för barnen att själva få välja vart de ville vara och vad de ville göra. 
Observationerna på Montessoriförskolan visar att mycket fokus ligger vid miljön kring 
Montessorimaterialet. Av det vi kunde se var dockvrån och byggrummet ganska oinspirerande. 
Vi kunde se att det inte var lika stort fokus på dessa rum som de övriga rummen i lokalen. 
Materialet på förskolan var mycket tillgängligt för barnen, allting var i deras höjd. M2.1 stärkte 
det observationerna visat genom att berätta att allting skulle vara tillgängligt för barnen. 
Intervjun belyste att under förmiddagarna i Reggio Emilia förskolan bestämmer pedagogerna 
material. Under förmiddagen har de något som de kallar barnens val där barnen får välja 
mellan tre estetiska aktiviteter. R3 berättade de just nu arbetar med ett bokprojekt och de 
arbetar mycket utifrån barnens tankar och idéer kring böcker. Vidare beskriver R3 hur de 
tänker kring miljön att allt material som finns tillgängligt får barnen använda sig av. De 
försöker även ha en flexibel miljö för att kunna möblera om ofta utifrån barnens intressen. R3 
berättade att de vill ha material som barnen för tillfället är intresserade av tillgängligt i miljön. 
Enligt Forsell (2011) ska miljön vara lockande och rummen ska uppmuntra barnen. Vidare 
uttrycker Forsell att miljön ska ses som en extra pedagog. Observationerna visade på att 
pedagogerna hade en genomtänkt miljö och försökte hela tiden utforma den efter barnens 
utveckling och lärande. Vi kunde även se att barnen hade tillgång till väldigt mycket 
bildmaterial som är en stor del av Reggio Emilia pedagogiken. Utifrån intervjun och 
observationerna fick vi känslan av att pedagogerna lade stor vikt vid miljön och dess 
utformning. 
 

I Reggio Emilia förskolan fanns de stora lokaler. De hade ett stort rum som var något av ett 
centrum med kök, bord, soffhörna och platser där barnen kunde arbeta estetiskt. Det fanns även 
ett byggrum med Lego, ett rum med dansscen och publikläktare, ett litet rum i anknytning till 
toaletterna, rymlig hall och ett lekrum i anknytning med ett väldigt litet rum där det fanns 
madrasser. De hade även en stor ateljé där det fanns väldigt mycket skapande material. 
Observationerna visade att möjligheten till de estetiska aktiviteterna var stor. Det framträdde 
att det mesta material som fanns tillgängligt var för bild och skapande. Rummet med dansscen 
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var inspirerande och välanpassat för just detta ändamål. Dock stod cd-spelaren på en hylla 
vilket resulterade i att alla barn inte kunde nå upp till den. Observationerna visade på att bild 
och skapande dominerade starkt i barnens val av estetiska aktiviteter. Långt därefter var drama 
och rollek. Musik och sång samt dans och rörelse var det lika många barn som valde. Under 
observationen kunde vi tydligt se att barnen inspirerade varandra till estetiska aktiviteter. 
Vygotskij (Imsen, 2006) menar på att barn lär sig genom hjälp av andra vilket sedan leder till 
individuell utveckling.  
 

I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) står det om inflytande och att 
pedagogerna ska ta tillvara på barnens tankar och idéer. Det står även i barnkonventionen (SÖ 
1990:20) att barnen ska få inflytande i bland annat planeringar. I den kommunala förskolan 
berättade K4 att de ibland utgår ifrån barnens intresse när de planerar olika teman. Däremot 
sade hon även att de planerar inför hela året innan terminen börjar vad de ska göra under året. 
Vidare berättade K4 att barnen får sitt inflytande under den fria leken och det inplanerade 
lekvalet. Under det inplanerade lekvalet fanns det dock redan bestämda aktiviteter som barnen 
fick välja mellan. K4 berättade att hon tycker barnen har för lite fri lek, att det är för många 
fasta aktiviteter som styr verksamheten. Hon säger även att hon har försökt göra olika 
förändringar utan vidare resultat, det är många viljor som ska få utrymme och att det alltid har 
varit som det är nu. Däremot berättade hon att detta var något som hon kämpade mer för under 
hennes första tid på förskolan. En slutsats vi kan dra från detta är att K4 vill att barnen ska ha 
större inflytande på verksamheten. Om en pedagog brinner för något och möter motstånd bland 
de andra pedagogerna på förskolan, som i detta fall lägger pedagogen inte lika mycket 
engagemang kring frågan längre. Vi ställer oss då frågan ifall det inte går att kompromissa och 
skapa möjligheter på andra sätt istället för att sluta engagera sig? Är det på detta sätt den 
vardagliga verksamheten fungerar, de som har gemensamma åsikter vinner över den som vill 
göra förändringar? Kan det bero på rädsla för det nya och det okända? 

 

Observationerna i den kommunala förskolan visar att det fanns möjlighet till olika typer av 
estetisk verksamhet. Förskolan har ungefär lika stor vikt vid de olika estetiska delarna. Detta 
visade sig väldigt tydligt när vi observerade barnens val. Barnen fördelade sig på olika 
estetiska aktiviteter (se figur 4, s. 30). Det var ingen aktivitet som stack ut mer än den andra. 
Det står i läroplanen att förskolan ska innehålla olika former av estetisk verksamhet som 
befrämjar barnens utveckling. Detta belyste K4 under intervjun, vissa återkommande 
aktiviteter fanns på förskolan för att det stod om dem i läroplanen. Observationer har även visat 
att allt material inte är tillgängligt för alla barn vilket även K4 påpekade under intervjun. De 
var rädda om materialet vilket bidrog till att visst material fick bara vissa barn beroende på 
ålder använda sig av. Detta bidrog till att det fanns material som barnen behövde fråga efter. 
En fråga som går ställa är ifall barnen kommer ihåg att material och leksaker som inte står 
framme finns. Pedagogerna hade dock en pärm med aktivitetsförslag. Under observationerna 
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kunde vi se att pärmen inte var tillgänglig för barnen utan barnen var beroende av att 
pedagogerna skulle plocka fram den. Lokalerna var små vilket bidrar till slutsatsen det kan 
vara en bidragande faktor till att mycket material är på höga hyllor som knappt pedagogerna 
når upp till. Känslan som uppstår på den kommunala förskolan är att barnen är förhållandevis 
beroende av pedagogerna vid många tillfällen. Genom observationerna belystes detta. Bland 
annat i ateljén kunde barnen plocka fram vattenfärger själv men det fanns inga papper att måla 
på tillgängligt. 
 

Vad som framkommer av K4 på den kommunala förskolan är att skapande och rörelse är något 
som de planerar in i den dagliga verksamheten. Vidare säger hon att estetiska aktiviteter kan 
vara rörelse, dans och musik men även måla, pyssla och att tillverka saker. Observationerna 
visade att förskolan hade förutsättningar för estetisk verksamhet inom alla områden som 
studerats. Vissa delar som drama, rollek och sång tog inte pedagogen upp som estetiskt. Ändå 
visar förskolans miljö att dessa delar fanns inom deras lokaler. Det går enbart att spekulera 
kring om detta beror på att pedagogen inte reflekterat över att även dessa estetiska delar fanns 
på förskolan. Kan detta bero på att det är sådant som brukar finnas på en förskola eller för att 
det inte ligger pedagogen tillräckligt varmt om hjärtat inom de estetiska ämnena? Eventuellt att 
pedagogen enbart inte kom att tänkta på dem under intervjun? 

Vad säger läroplanerna om estetisk verksamhet? 

I Waldorfskolans läroplan (Waldorfskolefederationen, 1998) står det om vikten av att barnen 
får möjligheter till rörelse och motorik. I eurytmin uttrycks musiken och talet i rörelser. Sång 
och musik har stora inslag och det finns flera orsaker till att sjunga i den dagliga verksamheten. 
I sagoberättandet finns inslag av rytmik, musik, sång och även dramatiseringar med barnen. 
Bildskapandet är ett väsentligt uttrycksmedel inom Waldorfskolan. Vidare är bivax och slöjd 
återkommande aktiviteter. Läroplanen belyser att det viktiga är processen och inte produkten. 
Den belyser även att barnets eget skapande är det väsentliga, det ska vara fridfullt under tiden 
de skapar. 
 

I läroplanen för förskola (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att barnen ska skapa och 
kommunicera med olika uttrycksmedel som metod och innehåll. Blanda annat ska sång och 
musik, dans och rörelse, rytmik och drama bidra till barnens utveckling och lärande. Barnen 
ska få tilltro till sin egen förmåga. Detta genom att tänka själv, handla, röra sig och lära sig 
genom exempelvis praktiska, sinnliga och estetiska perspektiv. Genom bild, drama, sång och 
musik, dans och rörelse, utvecklar barnen förmågan att uttrycka händelser, tankar och 
erfarenheter. Arbetslaget ska skapa förutsättningarna för att barnenen utvecklar sin förmåga att 
förmedla händelser, tankar och erfarenheter genom konkret material, bild och andra estetiska 
uttrycksformer. 
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Vad såg vi och vad sa pedagogerna? 

Med hjälp av observationerna kunde vi se att samtliga förskolor och förskoleklass hade 
möjlighet att följa läroplanernas utgångspunkter inom det estetiska ämnesområdet. Miljöerna 
såg olika ut men alla skapade varierade förutsättningar för dans och rörelse, musik och sång, 
bild och skapande samt drama och rollek. I Waldorfs förskoleklass kunde vi se att det fanns 
mycket utrymme för rörelse och motorikträning. Barnen sjöng flera sånger under 
observationen och vi kunde se bivax, syslöjdsmaterial, instrument, skapande- och bildmaterial 
och utklädningskläder. I övriga förskolor kunde vi se att deras miljöer speglades av läroplanen 
för förskola på olika vis. Det fanns inslag av de estetiska aktiviteter som nämns i läroplanen. 
Även de olika pedagogiska profilerna kunde vi se ha inslag på miljöns utformning. 
 

Intervjuerna visade på att i Waldorfförskoleklassen styr pedagogerna aktiviteterna och att de 
planerar i perioder. W1 berättade under intervjun att målning och flöjt är utgångspunkter i 
arbetet och en del av Waldorfpedagogikens grund. Vidare berättade W1 att de målar mycket 
vått i vått med barnen och låter dem experimentera med grundfärgerna. W1 berättade även att 
barnen syr flöjtfodral för att förbättra sin finmotorik.  Intervjuerna visade även på att 
Montessoriförskolan, kommunala förskolan och Reggio Emilia förskolan hade vissa fasta 
estetiska aktiviteter. Montessoriförskolan har gymnastik en gång i veckan och samling med 
sång varje dag. På förmiddagarna använde de även Montessorimaterialet. Deras fokus låg vid 
skapande, rörelse, musik och sång. Den fasta estetiska planeringen i Reggio Emilia förskolan 
var under förmiddagarna med barnens val. Barnen fick välja mellan tre olika estetiska 
aktiviteter. Dessa var skapande, sagolik sagolek utomhus eller inomhus. I den kommunala 
förskolan hade de skapande och rörelse som fasta aktiviteter men med varierat innehåll. Vilket 
K4 poängterade är en utgångspunkt i läroplanen vilket bidragit till att de behållit dem i fokus. 
På mitten av terminen har de lekval en timme i veckan där barnen kan välja bland annat ateljé 
och rörelse 
 

Diskussion och slutsatser 

Vår kvalitativa empiri känner vi är för ofullständig för att kunna göra en generalisering över 
vårt resultat. Observationerna har varit till stor hjälp men vi kan inte dra fullständiga slutsatser 
av att det vi sett är det enda som finns gällande estetiskt material. Genom intervjuerna har vi 
diskuterat vad barnen själva väljer men inte vad det finns för estetiskt material i verksamheten. 
Vidare hade vi önskat haft tiden att undersöka detta djupare. Vi hade även i efterhand önskat vi 
tagit foton på miljöerna för att kunna återgå till dem under arbetets gång utifall vi hade missat 
något medan vi var där och noterade det vi såg utifrån ett estetiskt perspektiv. De slutsatser vi 
dragit kan enbart kopplas till den empiri vi samlat in i vår undersökning.  
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Pedagogik kontra praktik 

Under arbetets gång med undersökningen har vi uppmärksammat att vilken syn vi går in med i 
en verksamhet skapar förutsättningarna för vad vi kommer att se och ta med oss därifrån. I 
Waldorfförskoleklassen blev detta tydligt då vi skulle analysera vad vi sett och vad 
pedagogiken står för. Vi gick in i verksamheten med ett estetiskt perspektiv och vårt fokus låg 
vid estetiska material som kunde kopplas till de estetiska kategorier vi valt att undersöka. 
Vilket gjorde att vi kan ha missat stora delar som är väsentliga i pedagogiken som fanns i 
praktiken. Läroböckerna som barnen ska göra själva enligt pedagogiken såg vi inte, vilket vi 
antar att det beror på att vi inte letade efter dem. Det var inget vi valt att fokusera vid. De 
färdiga leksaker som fanns och var synliga för oss noterade vi. Dock skapande detta 
funderingar kring hur vida de hade mer färdiga leksaker än enkla föremål och naturmaterial 
som Waldorfpedagogiken förespråkar. Vi har inte tillräckligt med empiri för att kunna svara på 
denna fråga mer än utifrån det lilla vi noterat. Detta då vi inte lade stor vikt vid leksaker och 
andra föremål som vi inte kopplar till våra estetiska kategorier. Ur vårt dåvarande perspektiv 
såg vi flera färdiga leksaker. I efterhand drar vi slutsatsen att det material som vi räknar som 
estetiskt kan även räknas som det enkla material som Waldorfpedagogiken lägger stor vikt vid 
som bivax, bomull, tyg, garn, papper och kartong. Men även de klossar, stora kuddar och 
musikinstrument som vi såg i verksamheten.  
 

Att barnen i Montessoriförskolan var mer fokuserade på sitt arbete än vad våra tidigare 
erfarenheter visat var väldigt intressant. Hur det kan vara så stor skillnad mellan denna förskola 
och andra förskolor som vi varit på, både förskolor som ingått i denna undersökning och andra 
kommunala förskolor som vi har erfarenhet från. Hur detta kommer sig skulle vi gärna vilja 
undersöka lite djupare om vi haft mer tid. Vi hade velat undersöka ifall de hade arbetat med det 
speciellt eller om det bara råkade vara så just vid de tillfällen som vi varit där och observerade. 
Vi har även vetskapen från tidigare erfarenheter att barnen blir väldigt exalterade när det 
kommer nya människor på förskolan vilket ofta bidrar till att de får svårt att koncentrera sig. På 
Montessoriförskolan hälsade barnen när vi kom och berättade vad de hette sedan fortsatte de 
med sitt arbete. Vår tolkning är att detta kan bero på att pedagogerna arbetat mycket med detta, 
eftersom barnens fria val och inflytande är en såpass stor del av förskolans verksamhet. Det 
kan även vara så att barnen är vana vid att det kommer nya människor på förskolan. Om detta 
stämmer kan vi inte säkerställa, dock hade det varit som vi skrev tidigare intressant med mer 
fakta kring detta. 
 

I Reggio Emilia förskolan kunde vi se att stort fokus låg på bildskapande men att det även 
fanns andra estetiska delar [sång, musik, teater, rollek, dans och rörelse]. Vi ansåg att förskolan 
överlag var väldigt estetisk. Under tiden som vi observerade var det mestadels bildskapande 
som var i fokus så vi har inte kunnat se hur de andra estetiska delarna används i verksamheten. 
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Vi såg att de fanns och antar därför att de också använder sig av dem. R3 var väldigt 
intresserad av bild och skapande vilket bidrog till att större delar av intervjun handlade om det. 
Vad de andra pedagogerna intresserade sig för vet vi inte men så här i efterhand hade vi kunnat 
göra fler intervjuer för att få en bredare bild. Bland annat om pedagogernas intressen avspeglar 
sig på verksamheten. Vi hade önskat göra intervjuer med fler pedagoger från de verksamheter 
vi undersökt. Vår tolkning är att detta hade kunnat skapa en mer verklig och fullständig bild av 
hur det ser ut i verksamheterna.  
 

Att lokalerna i den kommunala förskolan var små är inget pedagogerna kan ändra på själva. 
Det går endast att ändra inredningen och hur de möblerat. Under intervjun diskuterade vi aldrig 
hur länge de haft det möblerat som de hade då vi observerade. Vi anser att det är viktigt att det 
möbleras om ibland just för att skapa förnyelse och ge barnen ny inspiration till lek och 
lärande. Vi kan ställa oss frågan ifall den kommunala förskolans influens från olika 
pedagogiska grundsyner gynnar dem positivt? Om de har en fördel av att influeras från flera 
olika pedagogiker eller om det är till en nackdel. Vi har inte haft fokus på detta under vår 
undersökning vilket bidrar till att vi inte har något svar på frågan. Dock anser vi det vara en 
intressant frågeställning.  
 

Inflytande och miljö 

Vi har egna erfarenheter från förskoleverksamheter där barn fått inflytande men varit 
omedvetna om det. Det kan vara små saker som att de får ta för sig mat själv, välja bok till 
läsvila eller om de vill gå ut eller vara inne. Ett av problemen med inflytande i förskolan som 
vi uppfattat är att barnen inte är medvetna om vad inflytande är. Utifrån våra erfarenheter har 
barnen använt sig av ordet bestämma istället för inflytande. Vi tror att en av orsakerna till att 
barnen inte är medveten om sitt inflytande kan bero på att de istället använder sig av ordet 
bestämma. Vi har sett olika arbetsformer för att försöka synliggöra detta inflytande för barnen. 
Pedagoger har använt ordet aktiva val där pedagogerna säger till barnet att nu valde du det här. 
Vissa pedagoger anser att om du säger ja oftare än nej kan det vara en form av inflytande. 
Andra har provat använda sig av olika val där barnen får välja mellan vissa olika 
förutbestämda aktiviteter. För att kunna öka både inflytande och delaktighet anser vi att barnen 
behöver få mer information om vad det går att välja mellan. Både FN:s konvention om barns 
rättigheter och boken om ökad delaktighet (SOU 2011:77; Ds 2003:46) uttrycker följande. 
Barnen måste få frågan vad de vill ha inflytande över. De behöver även ha insikt över 
verksamhetens uppbyggnad och uppdrag. Av detta drar vi slutsatsen att inflytande är ett 
område många verksamheter kan utveckla och arbeta mer med. 
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K4 ansåg att barnen under fria leken hade fria val även om allt material inte var tillgängligt för 
dem, vissa saker behövde de fråga efter. Vi ställde oss frågan om barnen kommer ihåg att de 
kunde välja det material som inte stod framme eller stod högt uppe på hyllor? Eftersom vi inte 
haft möjlighet till att göra djupare undersökningar inom detta område kan vi inte se om de 
använder sig av det ”osynliga” materialet under den fria leken. Pärmen som pedagogerna 
konstruerat var översiktlig. Dock har vi inte sett ifall den används i det vardagliga arbetet. Vi 
kunde se att en bidragande faktor till varför visst material inte var tillgängligt för barnen var för 
att lokalerna var väldigt små. Däremot kunde vi under observationerna se att det fanns 
möjligheter till att skapa en mer tillgänglig miljö för barnen. Dock skulle pedagogerna behöva 
planera om miljön på hela förskolan för att möjliggöra detta. Skapandet av en tillgänglig miljö 
beror helt på vad som anses vara fritt och vad som anses ge barnen fria valmöjligheter. 
Pedagogerna på denna förskola kan anse att miljön är utformat på ett genomtänkt sätt och att 
barnen har fria valmöjligheter trots att de behöver fråga efter material. Vår tanke är att planera 
om den fysiska miljön i förskolan för att barnen inte ska behöva vara beroende av pedagogerna 
när de har möjlighet att välja fritt under den fria leken. Vår tolkning är att om miljön möbleras 
om då och då inspirerar det barnen att prova nya saker och kanske upptäcka nya aktiviteter. 
Vilket vi tänker kan leda till att miljön utnyttjas maximalt och skapar bästa förutsättningar för 
barnens lärande och utforskande.  
 

Något som vi upptäckt under våra undersökningar är att pedagogernas syn på vad som anses 
vara fritt varierar. Vissa pedagoger tänker att barnen får välja fritt när pedagogerna har planerat 
aktiviteter och barnen får välja mellan dem. Det kan vara att välja mellan rörelse, drama och 
skapande. Vår personliga åsikt kring detta är att barnen får göra ett val men de får inte göra ett 
fritt val utan de är styrda av ramar. Fria val anser vi är när barnen helt utifrån sina egna 
intressen får välja vad de vill arbeta med utan att de ska styras av pedagoger eller andra ramar. 
Under definitioner av olika begrepp tog vi upp fritt kontra styrt, att det är en tolkningsfråga. 
Om vi utgår från våra tankar kring vad vi anser vara fritt har vi ändå sett att barnen påverkas av 
andra faktorer när de har möjlighet till helt fria val. Det kan vara pedagoger som nekar dem att 
göra vissa aktiviteter. Men det kan även vara den fysiska miljön som styr barnens val av 
aktiviteter som i sin tur bidrar till att barnen styrs av hur pedagogerna valt att planera miljön. 
Barnen kanske skulle vilja göra en sak medan det inte finns utrymme för det på förskolan för 
att pedagogerna inte tänkt på barnens inflytande under planeringen av miljön. Detta är något vi 
enbart kan spekulera kring eftersom det inte fanns tillräckligt med utrymme att fördjupa sig i 
det under våra undersökningar. Däremot kan vi säkerställa att synen på vad som är fritt varierar 
mellan de undersökta förskolorna och förskoleklassen och att barnen på olika sätt påverkas av 
pedagogerna. Om vi ska återgå till barnens fria val kan vi säga att vissa barn på vissa förskolor 
har mer fria val än andra barn på andra förskolor. Alla förskolor och förskoleklassen hade 
planerade aktiviteter under dagen. Det var en väldigt stor variation kring hur stort utrymme de 
fria valen fick i de olika verksamheterna. Frågan om vad som anses vara fritt har vi insett är 
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något personligt och vår tanke om vad som är fritt kanske inte delas med andra. Om detta kan 
ha att göra med pedagogernas syn på inflytande eller vad de anser barnen ska ha inflytande 
över och hur de tycker att verksamheten ska se ut vet vi inte. Detta kan vi inte säkerställa utan 
bara analysera kring utifrån vad vi sett. Även den pedagogiska grundsynen som förskolan och 
förskoleklassen har kan vara en bidragande faktor till hur barnens inflytande ser ut i 
verksamheterna och hur stor del av verksamheten som är planerad efter barnens fria val. 
 

Figur 5 (s. 30) visar på att ungefär hälften av alla val som barnen gjorde var någon form av bild 
och skapande. Vidare kunde vi se att tillgång till bild- och skapandematerial var stor på alla 
verksamheter vi undersökt. Vi har sett en viss koppling mellan tillgängligheten av estetiskt 
material och barnens val. Finns det möjlighet till estetiskt material verkar barnen använda det. 
Om det inte finns framme och barnen måste fråga efter material verkar det som barnen hellre 
gör någonting annat. Vi har även sett att på vissa förskolor saknas tillgängligheten på visst 
material och när barnen frågar efter det kan pedagogen välja att neka dem. Om detta sker under 
den fria leken och barnen får ett nej, kan det då kallas för fri lek? Varför det kommer sig att 
barnen får ett nej har vi inte undersökt. På vissa förskolor anser vi att barnen inte helt haft 
möjlighet eller frihet att välja estetiska aktiviteter själva. Våra erfarenheter säger oss att 
pedagoger kan neka barn utifrån tid, kostnad på material och viljan att plocka fram materialet. I 
Waldorfskolans läroplan står det även att barnen ska se bildskapande som ett naturligt 
uttrycksmedel. Utifrån observationen kunde vi se en viss tillgång till estetiskt material men till 
exempel målarmaterial fanns inte i fri tillgång för barnen. Hur kan barnen se bildskapande som 
ett naturligt uttrycksmedel om de saknar fri tillgång till material? W1 uttryckte att barnen 
skulle bada i färg, däremot kunde vi under observationen inte se några spår av detta. Kan det 
fortfarande ses som fritt om det finns ramar som styr? 
 

På Montessoriförskolan ansåg vi att dockvrån och byggrummet var väldigt ostimulerande. Vi 
ansåg att pedagogerna inte lagt lika stort fokus vid dessa rum som de andra rummen med 
Montessorimaterial. Detta kanske beror på att det var en Montessoriförskola där 
Montessorimaterialet hade stort inflytande på verksamheten. M2 berättade att barnen arbetade 
fritt med Montessorimaterialet under förmiddagarna. Under eftermiddagarna fick barnen arbeta 
helt fritt utifrån vad de själva ville göra. Vidare berättar M2 att barnen inte använde sig av 
dockvrån speciellt mycket. Kan detta bero på att dockvrån kändes ogenomtänkt och 
ostimulerande för barnen? Eller kan det vara som M2 föreslog, att dockor och byggmaterial har 
barnen hemma och leker med den tid som de inte är på förskolan vilket bidrar till att de vill 
göra andra saker i förskolan? Vi anser att båda dessa aspekter kan ha betydelse varför barnen 
inte väljer dessa rum i första hand under den fria leken. 
 

Tidigare har vi skrivit att resultaten av vår undersökning visar att barnens val påverkas av vad 
som finns tillgängligt i den fysiska miljön. I detta fall tänker vi oss att barnen blir påverkade av 
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pedagogerna eftersom att det är dem som planerar den fysiska miljön i förskolan. Något som vi 
inte undersökt när vi samlat empiri är om planeringen av miljön påverkas av pedagogernas 
intresse eller kunskap. Intervjuerna med pedagogerna visar mestadels på hur de tänkt kring 
placeringen av material, hur tillgängligheten ska vara för barnen. Resultaten visar inte hur de 
tänkt kring varför de exempelvis har en ateljé, scen, kojor, dockvrå och så vidare. Det hade 
enligt vår mening så här i efterhand varit intressant att se ifall pedagogernas intresse styr 
planeringen av den fysiska miljön. Vi har sett att miljön har betydelse över vilka tillgångar som 
finns på förskolan. Däremot har vi även sett att om viljan funnits hade miljön kunnat planeras 
på ett annat sätt. När vi observerat har vi haft ett öppet synsätt och undersökt tillgångarna till 
estetiska aktiviteter. Möjligheterna till estetisk verksamhet fanns på alla förskolor men alla 
delar är inte lika genomarbetade. När vi tänker igenom detta ser vi att möjligheter till mer 
utvecklade estetiska delar finns. Vi undrar vad detta beror på? Kan det vara pedagogernas 
intresse som styr? Eller är det den pedagogiska profilen som styr hur verksamheten är 
utformad? Det står trots allt i både läroplanen för förskola (Utbildningsdepartementet, 1998) 
och i Waldorfskolornas läroplan (Waldorfskolefederationen, 1998) att förskolan ska arbeta 
med estetisk verksamhet i alla former som vi studerat och undersökt. 
 

Pramling Samuelsson et al. (2008) belyser sinnenas betydelse för barnens lärande. W1 
betonade detta när hon uttryckte vad estetisk verksamhet var för henne, något där sinnena får 
arbeta. Att arbeta med sinnena är enligt vår mening något som handlar om estetiska 
läroprocesser. Dewey (Sundin, 2003) mynnade begreppet learning by doing. Detta kopplar vi 
ihop med estetiska läroprocesser och hur vi lär oss med hjälp av våra sinnen. Våra erfarenheter 
visar på att vi får en bättre helhetsbild av det vi lär oss ifall alla sinnen får arbeta. Istället för att 
bara höra något ger det en större upplevelse att både höra, känna, lukta och smaka vilket leder 
till en enligt oss djupare kunskap. Även Montessori (Signert, 2012) betonade sinnenas 
betydelse för barns lärande. Hon ansåg att barnen utforskar och lär sig genom att undersöka 
och utforska. För att koppla ihop detta med vårt syfte skulle vi kunna tänka oss att när 
pedagogerna planerar verksamheten och miljön finns detta i åtanke. Enligt vår mening lär sig 
barnen bättre genom att använda sina sinnen och det är något vi skulle tänka på under 
planeringen. Vidare är tanken att utforma miljön så den möjliggör för barnen att på olika sätt 
undersöka och genom det utveckla sin kunskap. Om miljön lockar barnen skapas även en vilja 
till att finna ny kunskap. Vår tanke är att ge barnen inflytande i den vardagliga planeringen 
men även i planeringen av den fysiska miljön. Detta kan ske exempelvis genom att fråga 
barnen vad de vill göra eller ska finnas på förskolan. Sandberg (2008) betonar miljöns 
betydelse för barnens inflytande. Sandberg menar på att miljön påverkar vad och hur barn lär 
sig och att barnen styrs av miljöns utformning. Genom att ge barnen inflytande i planeringen 
tänker vi oss att barnen inspireras av verksamheten. När de har fri lek finns det möjligheter för 
dem att välja något som intresserar dem. Det är barnen som ska lära sig i förskolan vilket 
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betyder att de måste få inflytande så att både verksamheten och barnen kan utvecklas. Vår 
tolkning är att barnen har en viktig roll i inflytandet över hur miljön ska möbleras. 

Estetisk verksamhet  

Vi har även haft funderingar kring hur vida pedagogernas syn på estetisk verksamhet kan 
speglas i barnen och deras val. Under intervjuerna frågade vi alla pedagoger vad estetisk 
verksamhet var för dem. Mängden svar varierade, W1 svarade åtta estetiska aktiviteter, M2 
svarade fem estetiska aktiviteter, R3 svarade elva estetiska aktiviteter och K4 svarade sex 
estetiska aktiviteter (se bilaga 3). Musik var något alla svarade sedan skiljde sig svaren något vi 
uppfattade att det beror på att de använde sig av olika benämningar på samma sak. I figur 6 (s. 
33) kan vi se att bild och skapande var den kategori som fick flest beskrivningar. Musik 
verkade vara en övergripande benämning som ingen valde att förtydliga. Även dans och rörelse 
fick benämningen dans eller rörelse. Ingen av pedagogerna gick djupare i detalj vad de menade 
med dans och rörelse. Även drama nämndes och sagolek, medan vår kategori fick namnet 
drama och rollek. Sagolek och rollek kan vi se som något liknande då båda handlar om att ta 
sig an en roll som inte är sig själv. Bild och skapande kategorin fick många olika förklaringar 
på vad det kunde vara. R3 hade många förslag inom bild och skapande. Hon verkade brinna för 
just den typen av estetisk verksamhet och fick hon välja själv var målning med barnen och 
helst starka flaskfärger hennes favorit. W1 var själv mest intresserad av sång trots detta 
nämnde hon inte sång när vi frågade vad estetisk verksamhet är för henne. W1 använde sig 
under intervjun av ordet musik, hon svarade även att det enligt henne var något estetiskt. Vilket 
var ganska intressant då sång tas upp som en väsentlig del i Waldorfskolans läroplan. Hur 
kommer det sig då att pedagogen aldrig nämnde sång? Kan det vara att hon räknar in det som 
musik? Under observationen kunde vi tydligt se att barnen sjöng mycket. De lekte bro bro 
breja och andra lekar där de sjöng. Även andra barn som inte lekte inspirerades och började 
sjunga med. Av det drar vi slutsatsen att de sjunger mycket i Waldorfs förskoleklass. M2 talade 
entusiastiskt om Montessorimaterialet vilket hon även ansåg var estetiskt. Om hon själv fick 
välja en estetisk aktivitet hon önskade arbeta med skulle det vara rytmik och rörelse även om 
hon var intresserad av det mesta kring estetisk verksamhet. Rörelse med 3-4åringar var den 
estetiska aktivitet K4 var mest förtjust i. Rörelse var även det hon först nämnde när vi frågade 
vad estetisk verksamhet är för henne.  

Sociokulturell teori 

Sammanfattningsvis kunde vi utifrån våra intervjuer och observationer se en tendens att barnen 
speglades av pedagogernas intressen. En sak som måste påpekas är att vi enbart intervjuat en 
pedagog per verksamhet vilket gör att vi inte kan dra en klar slutsats av att barnen speglas, då 
vi inte vet vad de andra pedagogerna brinner för inom det estetiska ämnesområdet. Vår 
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tolkning är dock att denna spegling kan kopplas ihop med Vygotskijs tankar kring 
sociokulturell teori (Imsen, 2006). Vygotskij menar att barnen lär sig med hjälp av andra i ett 
socialt samspel. Vygotskij talar om att barnen lär sig av någon som kan mer, den proximala 
utvecklingszonen. Vidare är vår tanke att pedagogerna kan vara den som kan mer och som 
barnen lär sig av vilket bidrar till denna spegling. Att pedagogens intressen kan visas extra 
tydligt och då speglas på barnen. Vår tolkning är att barnen påverkas av pedagogens estetiska 
personlighet och intressen och lär sig utifrån dem. Barnen kan även påverkas av varandra, de 
ser vad sina kamrater gör och vill göra likadant. Yngre barn ser ofta enligt oss upp till äldre 
barn vilket gör att de vill härma efter.  

Avslutande diskussioner  

Vidare går det att diskutera hur resultatet hade påverkats om vi hade valt att göra fler intervjuer 
och fler observationer. Hade bild och skapande varit den mest dominanta estetiska aktiviteten 
även om vi hade gjort fler observationer? Hade det blivit markanta skillnader om alla barn 
deltagit i undersökningen? Det fanns 75 barn på avdelningarna och vi hade fått 61 
godkännanden, skulle det påverkat resultatet om alla barn deltog i undersökningen? Vi gör 
antagandet att det hade blivit större skillnad om vi gjort fler intervjuer med fler pedagoger och 
observationer än att alla 75 barn hade deltagit i observationerna vi gjorde. Det hade enligt vårt 
syfte givit oss mer att göra fler intervjuer och observationer eftersom vi anser det hade stärkt 
våra antaganden. Nu kan vi bara utgå från vad vi sett och de intervjuade pedagogernas 
uppfattning. Dock har våra observationer och intervjuer varit tillräckliga för vårt syfte och 
frågeställningar, men det kommer alltid saker så här i efterhand som vi kunnat göra annorlunda 
om det funnits tid och möjlighet.  
 

Avslutningsvis kunde vi se att barnens estetiska val kan påverkas av pedagoger, miljö och 
pedagogisk profil. Däremot har vi sett att barnen inte nödvändigtvis påverkas av detta och kan 
välja själva eller utifrån andra barn. Bild och skapande är det estetiska ämne som haft störst 
inflytande i alla verksamheter vi undersökt. Vi har även sett att det speglats tydligt på barnens 
estetiska val. Planeringarna har vi sett varit relativt varierande, vi har kunnat se att 
pedagogerna ofta planerat aktiviteter som hör till deras egna intresseområden. Att pedagogerna 
vi intervjuat valt att vara den ansvariga i arbetslaget som planerat just den aktivitet som 
intresserar dem. Vi drar slutsatsen av att de andra i arbetslagen har andra intressen och planerat 
därför andra aktiviteter. Vidare drar vi slutsatsen att arbetslaget tillsammans planerar för att få 
in läroplanens olika estetiska delar. Vi har sett att verksamhetens pedagogiska grundsyn 
påverkar synen på hur mycket inflytande barnen ska få. Även läroplanerna styr barnens 
inflytande i verksamheterna. I Waldorf förskoleklass fick barnen minst inflytande. Vi drar 
slutsatsen av att det beror på att det är en förskoleklass och inte förskola. Trots att förskolorna 
utgår från läroplanen för förskola arbetar de på olika sätt och har olika syner. Waldorfs 
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förskoleklass utgår från sin egen läroplan, en väg till frihet. Trots att Waldorfskolorna har en 
egen läroplan skiljer de sig inte mycket från de andra förskolorna vi undersökt. Detta uttrycker 
Lejon (1997) genom att belysa båda läroplanernas ursprung från sena 1800-talets Europa. 
Vidare skrivs det i skollagen (SFS 2010:800) att friskolor ska ha läroplaner som utgår ifrån 
skollagen. Läroplanen måste innehålla värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer. Även 
läroplanen En väg till frihet (Waldorfskolefederationen, 1998) tar upp att deras utgångspunkt 
är tagen ur den allmänna läroplanen för förskola och skola. 
 

Syftet med vår undersökning var att studera vilka estetiska val inom förskolan och 
förskoleklassen som barnen gör när de får välja själva och vilka estetiska aktiviteter 
pedagogerna planerar i verksamheten. Vidare var syftet att studera eventuella skillnader och 
likheter mellan olika pedagogiska profiler inom det estetiska arbetsområdet. Efter genomförd 
undersökning har vi gjort antagandet att barnen till viss del påverkas av pedagogerna. 
Pedagogernas planering av aktiviteter, miljön, deras syn på inflytande och tankar kring estetisk 
verksamhet påverkar barnen. De pedagogiska profilerna har olika grundtankar vilket även 
speglas i förskolans och förskoleklassens arbetssätt. Till stora delar är verksamheterna väldigt 
lika, något som vi innan arbetet trodde var raka motsatsen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 
Grundfrågor 

1. Vilka estetiska aktiviteter planerar ni i arbetslaget? 

2. Hur kommer det sig att ni valt dem? 

3. Hur ser barnens inflytande ut inom de estetiska aktiviteterna? 

4. Vilka estetiska aktiviteter uppfattar du att barnen intresserar sig för när de får välja 
fritt? 

Utvecklingsfrågor 

5. Vad är estetisk verksamhet för dig? 

6. Om du själv får välja ett estetiskt arbetsområde som du själv är mest intresserad av, vad 
skulle detta vara? 

7. Hur har ni tänkt då ni skapat miljön? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 2 
Informationsblad till vårdnadshavare 
Hej! 

Vi är två studenter, Emelie Westergren och Sandra Schauman, förskollärare som skriver 
examensarbetet på Umeå universitet, estetiska institutionen. Vårt examensarbete kommer att 
handla om estetiska läroprocesser och vi kommer att genomföra observationer på ert barns 
förskola. Under perioden som vi vistas på förskolan kommer vi att samla material till vårt 
examensarbete. 
 

Det är viktigt för er att veta att all insamling av material är anonym och kommer enbart att ses 
och analyseras av oss och vår handledare. Det färdiga examensarbetet kommer att läggas ut på 
internet efter godkännande av examinator. Allt material som samlas in kommer att vara kodat, 
det vill säga att det kommer inte gå att härleda informationen.  Vår studie är frivillig och man 
får när som helst avbryta sin medverkan. 
 

Jag har tagit del av den här informationen och godkänner att mitt barn får delta. 
 

Namn på barnet:_____________________________________________ 
 

Vårdnadshavare underskrift:____________________________________ 
 

Det kommer även att finnas en krysslista på förskolan för godkännande av detta arbete. 
 

Osa senast...... 
 

Vi hoppas att ni kommer medverka. Tack på förhand. 
Härmed undertecknar vi att ovanstående information kommer att behandlas med hänsyn och 
respekt utifrån era önskemål. 
 

Emelie Westergren:___________________________________________ 
 

Sandra Schauman:____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  

Bilaga 3 

Pedagogernas svar på intervjufrågan vad är estetisk verksamhet för dig?  
 
 

Pedagog W1 svarade ”lite mer konstnärlig verksamhet där man arbetar med sina sinnen. 
Musik, bild, drama, handarbete, träslöjd/tälja. Lek anser jag också är väldigt estetiskt.”  
 
 

Pedagog M2 svarade ”först och främst skapande men även musik, dans, rörelse. 
Montessorimaterialet kan ses väldigt estetiskt, det innehåller mycket färger och former.” 

 
 

Pedagog R3 svarade ”allt skapande, färg, form, måla på olika sätt med olika typer av färger, 
Lera, jag tänker mycket 3dimensionellt, skrot, limma, drama, och sagoleken vi har är väl 
estetisk, ja och så dans och musik.”  
 
 

Pedagog K4 svarade ”ganska mycket. Rörelse, dans, musik, måla, pyssla, att tillverka saker. 
Jag tänker i första hand på rörelse, dans, musik för det är sådant som jag är intresserad av.”  
 
 

Se sammanställning figur 6 (s. 33).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 4 
Vad väljer barnen?  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dans och rörelse Bild och skapande 

f.m. f.m. 

e.m. e.m. 

Drama och rollek Musik och sång 
f.m. f.m. 

e.m. e.m. 



	  

Bilaga 5 
Möjligheter till: 
 

Dans och rörelse Bild och skapande 

  

Drama och rollek  Musik och sång 

  

Vad finns?  Tillgänglighet? 


