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Sammanfattning 

 

I detta examensarbete undersöktes den estetiska verksamheten på 

Montessoriförskolor. Fokus låg på den fysiska miljöns utformning samt hur estetisk 

verksamhet utformas i relation till barnens lärande. En jämförelse av den estetiska 

verksamheten mellan Montessoriförskolor och kommunala förskolor har även 

genomförts. Undersökningsmetoderna som användes var litteraturstudier och 

dokumentanalys samt kvalitativa intervjuer av pedagogisk personal. De kommunala 

förskolorna som jag studerade hade ingen speciell profil. Resultatet från de 

undersökta Montessoriförskolorna visade på att den fysiska miljön, både inne och 

ute, är utformad efter barnens behov och att all utrustning finns lättillgänglig för 

barnen. Den estetiska verksamheten är utformad efter vad barnen vill göra, det är 

barnen som styr verksamheten. Barnen sades aktivt få påverka den dagliga 

planeringen och utvecklas i det de själva känner för. I de kommunala förskolorna 

visades miljön vara utformad så att merparten av all utrustning är lätt tillgänglig, 

medan material som inte används regelbundet inte är direkt tillgänglig, för barnen. 

Barnen har visst inflytande på planering av den estetiska verksamheten och 

verksamheten i stort, detta inflytande ökar under vissa perioder, såsom jul, påsk eller 

vid temaarbeten. 
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1. Inledning 

 

–” Barn behöver konst, berättelser, dikter och musik precis lika mycket som de 

behöver kärlek, mat, frisk luft och lek.” Det säger Philip Pullman, mottagare av 

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA, 2005).  

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att barnet ska kunna utveckla och 

använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt: 

språk, bild, musik, drama och dans till exempel. Varje barn ska bland annat ha 

utvecklat sin förmåga till kreativt skapande innan de lämnat grundskolan. Kultur 

och kreativitet bedöms i många fall som viktiga faktorer för att stärka barns 

självkänsla och därmed möjligheten till ökat inflytande och medbestämmande. I 

förskolans uppdrag ingår att utveckla barns förmågor och eget kulturskapande.   

 

Barn befinner sig i många olika sammanhang och Tullie Torstenson-Ed (1997, 

s.3) framhåller att det som skiljer en pedagogisk miljö från andra miljöer är  

 

”att den är formad av vuxna enligt vissa idéer och principer som skall främja barns 

inlärning och utveckling. Detta sker i form av ramar för verksamheten och program 

för det pedagogiska innehållet. Pedagogisk miljö är alltså ett vitt begrepp och 

inrymmer förutom daghem och lågstadium även andra stadier i skolan liksom t ex en 

del organiserade fritidsmiljöer”. 

 

När jag bestämde mig för vad jag ville skriva om så såg jag det som ett naturligt 

val att skriva om estetisk verksamhet, för jag har personligen ett stort intresse för 

det estetiska, främst då bild, vilket jag även vill använda mig av i mitt kommande 

yrke. Inriktningen på undersökningen är hur Montessoriförskolan arbetar med sin 

estetiska verksamhet samt att jämföra hur detta eventuellt skiljer sig från den 

kommunala förskolans verksamhet.  

 

Pedagogiken inom Montessoriförskolan är intressant att studera eftersom denna 

pedagogik utgår från andra antaganden än vad som är vanligt för de flesta andra 

förskolor, som till exempel att barn är sin egen lärare. Det är därför intressant att 

undersöka hur arbetet med bild och form kan användas som en del i barns lärande 

och utveckling utifrån dessa skilda utgångspunkter. Min undersökning ska ge en 

inblick i hur miljöerna och materialen som används vid Montessoriförskolor ser ut 

jämfört med kommunala förskolor, och visa på hur det inverkar på barnens 

lärande. En intressant fråga i undersökningen är på vilka sätt har miljön och 

materialen påverkan på barnens utveckling? 
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Vygotskij menar på att det krävs en aktiv lärare, en aktiv elev och en aktiv miljö. 

Det som utvecklar elevens handlingar är den sociala miljön. Eleven blir påverkad 

av den aktiva och dynamiska miljön, och läraren har en viktig roll i att organisera 

denna miljö. (Lindqvist, 1999) 

 

Ett grundläggande antagande för studien är att utgångspunkten i estetisk 

verksamhet är den skapande och kreativa processen. Hur bilden kan användas som 

ett sätt att kommunicera på för barn. Barnets syn på lärande och olika 

inlärningsprocesser är viktigt i all pedagogisk verksamhet. 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera pedagogers arbete med 

estetisk verksamhet inom bild och form på Montessoriförskolor respektive 

kommunala förskolor. I syftet ingår också att undersöka vad lärare avser att 

barnen ska lära sig i en sådan verksamhet.   

 

Detta leder till att de övergripande frågeställningarna gäller hur förskollärare i 

båda verksamheterna ger en beskrivande bild av hur den pedagogiska miljön ser 

ut, samt hur den artar sig i aktiviteter som startas och hur materialet läggs fram. 

Lärprocessen för barnen samt utmaningar som frambringar barnens lärande ges 

även där en beskrivande bild utifrån pedagogernas synvinkel och tankar. 

 

Frågeställningar 

 

Frågeställningarna är: 

 

 Hur beskriver pedagoger på Montessoriförskolor sitt arbete med estetisk 

verksamhet och på vilka grunder de arbetar? 

 

 

 Är den pedagogiska miljön särskilt viktig i förskolebarns lärprocesser och i 

så fall på vilket sätt? Hur utformas den pedagogiska miljön för att 

understödja förskolebarnens lärprocesser?  

 

 På vilka sätt används bild som pedagogiskt redskap för att understödja 

barnens lärprocesser/kommunikation? 
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2. Metod  

 

Urval 

 

Min urvalsgrupp består av tre pedagoger verksamma i Montessoriförskolor från 

tre olika orter, samt tre pedagoger verksamma inom kommunala förskolor i norra 

Sverige. De pedagoger som jag valt att intervjua har haft en större inblick och 

ansvar kring arbetet med estetisk verksamhet än de andra på förskolan. Jag valde 

ut Montessoriförskolorna efter vilka som hade möjlighet att bli intervjuade och 

även om det fanns några i närheten. Jag fick tag på en Montessoriförskola som 

hade möjlighet att träffas för en muntlig intervju. Två av de tre kommunala 

förskolorna hade möjlighet att träffas för muntliga intervjuer, dessa antecknades 

ner. Den tredje skedde genom mailkontakt. Vad gäller pedagogerna jag valt till 

intervjuerna så är pedagog 1 på kommunal förskola runt 60-årsåldern och har 

arbetat inom yrket många år. Pedagog 2 och 3 är i 20-årsåldern och har arbetat 

några få år, men är väl insatt i deras estetiska verksamhet. Pedagog 1 och 3 på 

Montessoriförskola är väl insatta i deras estetiska verksamhet, samt har arbetat i 

många år, dessa intervjuer skedde genom mailkontakt. Pedagog 2 är i 30-årsåldern 

och hunnit arbeta några år, hon är den på sin förskola som är mest insatt i den 

estetiska verksamheten. Samtliga pedagoger är kvinnor.  

 

När jag valde litteraturmaterial till min studie så såg jag till att begränsa mig till 

litteratur som var väsentlig för mina frågeställningar och syfte, samt som passade 

till mina frågeställningar. 

 

Datainsamling - intervjuer 

 

Sammanlagt gjordes sex intervjuer med verksamma förskollärare. Tre från 

Montessoriförskolor och tre från kommunala förskolor. Två av 

Montessoriintervjuerna har skickats via mail, likaså en från en kommunal 

förskola. Intervjufrågorna skrevs i mailet som skickades ut och svaren likaså. De 

resterande intervjuerna var muntliga varav en spelades in och två antecknades 

ned. Frågorna berörde miljön på förskolor, aktiviteter, pedagogernas syn på 

verksamheten samt hur de skulle vilja att miljön utformades för den estetiska 

verksamheten och barnen. Totalt var det åtta frågor som ställdes till samtliga 

pedagoger (se bilaga).  
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Etik 

 

Respekt måste examensarbetet bygga på för de människor som deltar. De får 

heller inte föras bakom ljuset beträffande undersökningens syfte. (Johansson & 

Svedberg, 2010) 

 

Vetenskapsrådet lyfter fram fyra forskningsetiska principer som man måste ta i 

beaktande när man ska använda sig av till exempel intervjuer, som i mitt fall.  

 

Den första principen är informationskravet, man är skyldig att informera de 

berörda om vad de kommer deltaga i för sorts undersökning. Vad som krävs av 

dem som deltagare samt att allting är frivilligt, de kan när som helst avbryta sin 

medverkan. Genomförande och syfte med undersökningen måste också 

informeras om. 

 

Den andra principen är samtyckeskravet, vilket betyder att man måste ha 

samtycke om medverkan från alla berörda parter. I vissa fall även från 

föräldrar/vårdnadshavare om till exempel deltagare är under 15 år. 

 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet, alla personuppgifter och 

information som har med identifikation av de medverkande parterna ska förvaras 

så att obehöriga inte kan ta del av den. Tystnadsplikt gäller angående denna 

information. 

 

Den fjärde principen är nyttjandekravet, man måste försäkra att uppgifter 

angående enskilda personer får enbart användas i forskningssyfte (Codex, 

Vetenskapsrådet). 

 

När jag har utfört mina intervjuer och sedan redovisat dem i mitt resultat har jag 

varit noga med att inte använda namn eller bilder som visar något barns ansikte. 

Pedagogerna jag intervjuat har blivit tilldelade varsin siffra i resultatredovisningen 

och kommer därför inte att kunna identifieras. Detta för att skydda såväl de 

intervjuade pedagogerna som barnens identiteter.  

 

Process  

 

I min undersökning har en kvalitativ metodansats använts. Litteraturstudier och 

dokumentanalys, samt kvalitativa intervjuer har använts för att undersöka hur 
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Montessoriförskolan respektive en kommunal förskola arbetar med estetisk 

verksamhet. Intervjuerna genomfördes både muntligen (pedagoger verksamma i 

Umeå) och via e-post (pedagoger verksamma i övriga Sverige).   

 

Jag valde att intervjua pedagoger från tre Montessoriförskolor runt om i Sverige, 

samt vanliga kommunala förskolor i Umeå, för att kunna göra en jämförande 

undersökning. Samtliga förskolor fick samma frågor. Jag mailade ut frågorna i 

god tid till de som skulle svara på dem via epost, medan pedagogerna jag 

intervjuade muntligt fick frågorna skickade till sig någon dag i förväg, för att de 

skulle vara lite förberedda. Frågorna var formulerade i förväg men det fanns 

utrymme för följdfrågor om svaret krävde detta, för samtliga. 

 

Arbetet består främst av litteraturstudie kring ämnet för att besvara mina 

frågeställningar. Under litteratur och bakgrund kommer jag lyfta fram 

Montessoripedagogiken men även estetiska läroprocesser. 
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3. Litteraturgenomgång/Bakgrund 

 

I detta kapitel visar jag inledningsvis vad förskolans läroplan säger om estetisk 

verksamhet och vilka kopplingar som finns till Montessoripedagogiken, berättar 

om barns bildskapande, olika definitioner av begreppet ”estetiska läroprocesser” 

samt ger en inblick i Montessoripedagogikens grunder och tankar (samt 

Montessoriförskolan).  

 

Läroplanen 

 

I läroplanen, Lpfö 98 (Skolverket, 2010), står det att barnen ska få en möjlighet att 

bilda sina egna uppfattningar och utifrån egna förutsättningar göra sina val. På så 

sätt växer tilltron till den egna förmågan och de får känna delaktighet. Detta 

påvisar att barnen ska få en chans att bestämma själva, och är en av delarna som 

jag senare kommer diskutera. 

 

De vuxnas roll visas också fram, genom att de ska ge en trygg och utmanande 

miljö till barnen som lockar till lek och aktivitet. Barnen ska vistas i en miljö som 

inspirerar dem till att utforska omvärlden. Miljön och barnens inflytande ser jag 

som en central del av min undersökning (Lpfö 98, 2010) 

 

Varje barn ska få utveckla sin förmåga i skapande, att förmedla upplevelser, 

tankar och erfarenheter i uttrycksformer som till exempel bild, sång och musik, 

rörelse, lek, dans och drama (Lpfö 98, 2010). 

 

Med hjälp av ord, bild och konkret material samt estetiska uttrycksformer ska 

arbetslaget ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att dokumentera, förmedla 

och kommunicera upplevelser, idéer, tankegångar och erfarenheter (Lpfö 98, 

2010) 

 

Vad jag försöker visa med detta avsnitt är att läroplanen har satt upp mål för den 

estetiska verksamheten och barnen, som jag anser är relevant för mitt arbete. 

Läroplanen tar upp hur miljön ska vara utformad, och detta är relevant för mitt 

arbete och slutresultat, därför valde jag att lyfta fram dessa delar från läroplanen i 

förskolan. Om man ser till hur läroplanen följs så är det ingen skillnad mellan 

Montessoriförskolor och Kommunala förskolor. Båda följer läroplanen och de mål 

som är uppsatta. 
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Barnens bildskapande 

 

Det finns tre faktorer som har påverkat vårt sätt att se på barns bildskapande i 

historien, dessa tre är: 

1. Psykologisk forskning, i första hand då barnpsykologisk forskning. 

2. Konstpedagogikens framväxt och modernismen, det vill säga det 

konstnärliga fältet. 

3. Pedagogisk teori och praktik. 

 

Under tidens gång har dessa faktorer kolliderat och korsat varandra. Barns bilder 

blev uppmärksammade redan i slutet av 1800-talet för dess egenartade stil. Det 

var under samma period som psykologin etablerade sig som vetenskap, det var 

främst psykologer som intresserade sig för barns bilder.  

 

Dagens pedagoger arbetar i ett idéflöde, som har sina källor i förfluten tid. De 

ambitioner, idéer, föreställningar och attityder som har dominerat 

förskoleverksamheten har påverkats av synen på barnet, konsten, den rådande 

kunskapssynen men också av kulturpolitiska mål (Bendroth Karlsson, 1998).   

 

Många skolor arbetar med kultur, skapande arbete och estetiska lärprocesser men 

kräver sällan uppsatta mål eller uppföljning. Rapporter visar samtidigt att barns 

och ungdomars möjligheter att själva få skapa och delta i det kulturella livet 

skiljer sig kraftigt åt från skola till skola. Till skillnad från andra delar av 

samhället, har skolan en förmåga att nå ut till alla - oavsett familjens resurser eller 

bakgrund. Det pedagogiska uppdraget berikas och förstärts av att skapande och 

konstnärlig verksamhet befinner sig i skolan (Regeringskansliet, 2007). 

 

Barn har ett eget sätt att skapa bilder och detta har studerats främst av psykologer. 

Hur pedagoger ser på barns bilder och konst har präglat den rådande 

förskoleverksamheten på olika sätt. Jag vill även visa på vikten av skapande och 

konstnärlig verksamhet, som berikar det pedagogiska arbetet.  

 

Barnets bildspråk och kommunikation 

 

Vi förlitar oss idag på att barnen kan uttrycka sig, kommunicera och förstå med 

hjälp av det talade språket, att vi inte bryr oss om att i samma utsträckning 

uppfostra och undervisa barnen i bild som i verbalt språk. Att se bilder som 
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kommunikation är något man ofta bortser från som vuxen. Anledningen till varför 

barn ritar och målar mycket beror på att det är den dimensionen av språket de 

behärskar (Ahlner Malmström, 1991). ”Det är genom sina bilder de ”talar” och 

det är i bilder små barn ´skriver´” (Ahlner Malmström, 1991, s. 16-17).  

 

Bildspråkets kommunikation visar sig i övningar som inriktar barns 

uppmärksamhet på bildens innehåll, uttryck, form och språkhandling. Några 

exempel är rita – studera, forma, måla – fantisera, ta hand om – montera, berätta, 

ställa ut och klistra in i en egeninbunden bok.  

 

Barnets bildspråkliga medvetenhet inbegriper medvetenhet om 

 Kopplingen mellan den egna bildens material och dess utseende – uttryck  

 Barnets egen särart, dess eget bildspråk, egen stil, linje och former 

 Den egna bildens innehåll – relation till verkliga livet 

 Att barnbilder, konstbilder och reklambilder är olika genom att de fyller 

olika funktioner 

 Att bilden ”talar”, ingår i mellanmänsklig kommunikation 

 Inlärning relaterad till bildmedlet i någon form. 

 

För att barnet ska bli bildspråkligt medvetet är det nödvändigt att arbeta med 

barnens egna bilder i början och utnyttja ett arbetssätt där individuell inriktning 

varvas med gruppinriktade aktiviteter (Ahlner Malmström, 1991).  

 

Sammanfattningsvis vill jag säga med detta avsnitt att barnen använder bilder som 

ett första sätt att kommunicera eftersom de inte ännu har det verbala språket. Det 

är ett viktigt steg för dem att ta som vi vuxna inte alltid förstår. Vi vuxna måste 

låta barnen ta reda på sitt egna sätt att kommunicera med bilder, alltså låta dem 

hitta sin egna stil när de ritar, för att kunna visa på till exempel händelser i livet. 

Barn har mycket att säga om man bara öppnar sina sinnen. En av mina 

forskningsfrågor är just hur bilden kan användas som ett pedagogiskt redskap när 

det kommer till barnets sätt att kommunicera. Detta avsnitt visar på vikten av att 

vi vuxna låter barnen rita, fundera och berätta själva utifrån vad de vill säga. 

 

Estetiska läroprocesser  

 

Estetiska läroprocesser har på senare tid blivit ett etablerat begrepp där 

utgångspunkten är att lärande och estetiska verksamhet har något gemensamt. De 

estetiska arbetsprocesserna betonar ett helhetsperspektiv på lärande och pedagogik 
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där tänkande, kännande, skapande och reflekterande ingår som viktiga delar för 

att skapa möjligheter till lärande genom estetiskt arbete (Marner, 2005). Det finns 

olika definitioner och syn på vad estetiska läroprocesser är. Marner jämför bland 

annat instrumentella läroprocesser med estetiska läroprocesser och menar att de 

instrumentella processerna huvudsakligen fokuserar på att nå ett givet mål, medan 

de estetiska läroprocesserna fokuserar mer på själva processen och att aktörerna är 

mer närvarande i den processen (Marner, 2005). 

 

Marner argumenterar att användning av estetiska läroprocesser inte är begränsad 

till praktiska ämnen såsom bild, musik och dans, utan att de lika gärna kan 

tillämpas inom teoretiska ämnen såsom matematik, kemi och fysik. Han betonar 

dock att införande av estetiska läroprocesser inom “icke-estetiska” ämnen inte får 

ske på bekostnad av den estetiska verksamheten inom skolan. Ordet estetik 

kommer från grekiskans aisthesis som betyder förnimmelse. All mänsklig 

kunskap börjar i sinnesförnimmelse vilket belyser sinnenas stora betydelse vid 

inhämtande av nya kunskaper, och man kan till följd av detta vidga 

kunskapsbegreppet bortom språk och matematik (2005). 

 

”Överbetonar man kunskap från sinnena när det gäller estetiska läroprocesser kan 

man ha accepterat dikotomin mellan kropp och medvetande, samt mellan praktik 

och teori, genom att helt enkelt invertera värderingen genom att ensidigt ansluta till 

kropps- och praktikperspektivet” (Marner, 2005, s. 135). 

 

Elisabeth Malmström (2006) skriver att estetik arbetar med frågor om vad som är 

fult, vackert eller skönt i konst och natur. Hon fortsätter att säga att estetik är läran 

om förnimmelse av det ”fula” och ”sköna”, detta kan delas in i metaestetik, 

normativ estetik och deskriptiv estetik. 

 

Malmström säger vidare att i en verksamhets estetiska kvalitet ligger förmågan att 

erbjuda deltagarna en miljö där de kan skapa en identitet och utvecklas som 

människor genom estetiskt arbete. Kraften i skapandet är inte ett mysterium. När 

en individ får syn på sitt språk och varför hon vill kommunicera blir den kraften 

synlig. På så sätt så formas hon. Skapandet att hitta sig själv, när hon möts av 

konstkritiker, långt från vardagslivet så är det en fråga om att bli accepterad 

(Malmström, 2006).  

 

Skapandet i estetiska läroprocesser kan vara ett självändamål, där i sker 

kunskapandet. Skapandet i estetiska läroprocesser kan även användas som ett 

redskap för bearbetning via olika uttrycksformer och metoder samt 

kunskapsinhämtande (Tarja Häikiö, 2007).  
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Genom den konstnärliga process som estetiska läroprocesser ger får barnet en 

träning i kunskapskonstruktion. ”Beroende på den lärandekontext och innehållet i 

den tematik som behandlas kan de estetiska läroprocesserna skapa fördjupning i 

lärandet, genom kombinationen av konstnärliga, kognitiva och metakognitiva 

processer” (Häikiö, 2007, s. 256). 

 

Lärande och estetisk verksamhet har något gemensamt, det är vad estetiska 

läroprocesser vill visa, samt att i processen så får vi en kunskap som vi skapar 

genom sinnena. Med en arbetsprocess som har en mening, estetiska läroprocesser 

präglas av att aktörerna aktivt deltar i och äger processen, eftersom det skapar just 

kunskap genom sinnena. Detta begrepp tillämpas både i skolan och i förskolan 

men med olika betydelser. Estetik är ett brett begrepp som på många olika sätt 

leder till att skapa sin egen kunskap. Därför väljer jag att lyfta fram estetiska 

läroprocesser i min undersökning, för att visa på dess vikt i barnens 

kunskapsskapande och -hämtande. 

 

Lärande och utveckling med bild som redskap 

 

”Till skillnad från många teorier om kreativitet anser således Vygotskij, att alla 

människor är kreativa, även det lilla barnet. Reproduktionen hör ihop med minnet 

och är en nödvändig förutsättning för tänkandet, men det är den kreativa 

aktiviteten som gör att människan kan skapa något nytt, även om detta nya kan 

tyckas vara ett ’stoftkorn vid sidan av geniernas skapelser’, skriver Vygotskij” 

(Vygotskij, 2002, s. 9) 

 

Vygotskij säger även att estetik är avgörande för människans framtid. Att aspekter 

som inte uttrycks i det vardagliga livet blir viktiga redskap för människans 

tillvaro, och dessa kommer fram med hjälp av konsten. (Lindqvist, Gunilla, 

Vygotskij och skolan, 1999) 

Lärandet är knutet till hur vi ser på social och ekonomisk utveckling. Vilket har 

lett till att lärandet har en hög status i vår kultur. Den kan visa oss vägen till 

förbättrade levnadsvillkor. Människan är läraktig, förmågan arr ta vara på 

erfarenheter och använda dessa i framtiden är ett av hennes mest utmärkande drag 

(Säljö, 2000). 
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”Man bygger upp bilden med färg, t.ex. genom att skapa perspektiv och 

djup…”(Bendroth Karlsson, 1998, s.68) När man har sett till barnens färgval har 

man trott sig kunna avläsa barnets innersta känslor och drifter.  

 

Barnbildsforskningen har fokuserat på teckningen och linjen, förbisett målningen. 

De flesta studier har i stor utsträckning handlat om att mäta barns kunskaper, på 

något sätt värderat barnets förmåga (Bendroth Karlsson, 1998).  

 

Färg är ett stort kunskapsområde och ett centralt redskap i bildskapande 

verksamhet. Färgen kan ses som ett hjälpmedel eller redskap om man vill gestalta 

ljus, rörelse, föremål, rumslighet, upplevelser och tankar. Man behöver lära sig 

färgens materiella möjligheter och begränsningar för att färgen ska bli ett 

användbart redskap vid uttryckande gestaltning. Det finns mycket kunskap man 

kan hämta från färgen. Det blir olika synintryck av olika sorters färgmaterial, man 

kan även få kunskap om färgernas olika egenskaper, som till exempel hur ljuset 

inverkar på upplevelsen av färgen och att en färg inte verkar isolerad utan att 

färger inverkar på varandra. Man kan lära barn om färgernas kvalitéer och 

möjligheter på flera olika sätt.  

 

Pedagogen och forskaren Malcolm Ross menar på att en optimal pedagogisk 

situation vid estetisk verksamhet innefattar lek – impuls – sinnesträning – 

material/teknikkunskap – fantasi. Stor vikt läggs på en lekfull atmosfär vilket är 

avgörande för att barnet ska våga vara skapande. Leken måste till för att barnet 

ska våga gå in i en kreativ process menar Ross (Bendroth Karlsson, 1998).  

 

Kreativitet är en stor del av barnens bildskapande och desto mer barnen får testa 

sig fram med färg och fantasi, så utvecklas barnet. Därför vill jag även här lyfta 

fram bildens betydelse i barnets värld. 

 

Montessoripedagogiken 

 

Man kan enligt Maria Montessori förklara Montessoripedagogiken med en enda 

mening, nämligen ”Följ barnet!” Inom varje barn finns en längtan efter trygghet, 

kärlek och delaktighet, en medfödd lust att lära sig allt om sin omvärld samt en 

strävan mot självständighet (Hedlund, 1995). Det finns många som förklarar vad 

Montessoripedagogiken går ut på, Hedlund (1995, s. 8-9) har sagt följande: 

”Hörnstenarna i Montessoris praktiska tillämpning är:  

Trygghet, delaktighet och uppmuntran till självständighet. 
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En noggrant förberedd miljö i förskola och skola. 

Läraren, som handleder och inspirerar. 

Materialet, som lockar alla sinnen och utgår från hjärnans mest effektiva sätt att 

tillägna sig kunskap. 

Individualisering, frihet under ansvar och obrutna arbetspass”. 

 

Montessoripedagogiken anser att varje barn är en forskare, med en inre kraft som 

driver dem till att lära sig nya saker om världen omkring dem och för att ta till sig 

alla de möjligheter som livet erbjuder. Det som lagt grunden för Montessori 

pedagogiken är upptäckten av det absorberande sinnet, sensitiva perioder och de 

olika utvecklingsstadierna. De sensitiva perioderna är då barnet vill lära sig något, 

har hittat ett ämne som intresserar dem och det är då pedagogens uppgift att ta 

tillvara på detta så barnet får lära sig tills den känner sig ”mätt” på kunskapen i ett 

specifikt ämne. På så sätt utvecklas barnet och lär sig i sin egen takt så mycket 

den vill (Montessori i Sverige). 

 

Genom att knyta lärandet till dessa stadier och perioder tas den spontana lusten till 

arbete till vara. I en speciellt förberedd miljö för barnen får de möjlighet att 

upprepa sina nyvunna kunskaper om och om igen och på så sätt absorberas av sin 

uppgift. Barnet blir därmed sin egen läroplan. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är 

en grundläggande tanke inom pedagogiken, och den bygger på det faktum att 

ingen kan lära någon annan något (Montessori i Sverige).  

 

Med sin pedagogik vill Maria Montessori vara en hjälp och ett stöd för barnet att 

bli en oberoende och självständig individ. Även undanröja onödiga hinder i 

utvecklingen, till exempel att ge för mycket hjälp. Samma pedagogiska idéer 

ligger därför till grund för allt Montessoriarbete oavsett vilken ålder det gäller 

(Hanson, 2003).  

 

 Barnets utveckling enligt Maria Montessori 

 

Maria Montessori berättar att små barn ibland visar en skicklighet och säkerhet i 

rörelserna, som väcker häpnad. Om miljön är rätt anpassad för dem, så kan de ta 

på sig invecklade sociala funktioner i sin värld (Montessori, 1998b). 

 

Enligt Montessori filosofin finns det inbyggda impulser hos små barn som leder 

till att de utför otroliga och fantastiska handlingar. De känsliga perioderna av ett 

barns liv, där dessa impulser äger rum, är viktiga för barnets utveckling av 
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färdigheter och kunskaper. För varje färdighet och kunskap som barnet bemästrar 

blir det möjligt att interagera med omvärlden. Barnet går från en färdighet till en 

annan och blir skickligare för varje erövring. Glädjen i att lyckas ger barnet en 

stark drivkraft som driver utvecklingen och förmågorna framåt som i sin tur 

skapar människans mentala värld. Denna mentala utveckling är inte slumpmässig, 

den styrs av de känsliga perioderna. Det som definierar en känslig period är när 

barnet vill lära sig något nytt och följer den instinkten (Montessori, 1998b). 

 

Det är barnet som ensamt bygger upp sig själv. Barnets arbete skiljer sig från den 

vuxnes arbete, det utförs omedvetet med ett ständigt fängslande intresse i 

skapandet från barnets sida. Barnet är en arbetande person som är ständigt aktiv 

och skapar genom mycket övning. På så vis bygger det även sin intelligens där 

erfarenhet, övning och rörelse är drivande ord. De rörelser som praktiseras lär sig 

barnet i kontakt med omvärlden, där kan det förknippa känslor också i den 

kontakten (Montessori, 1998b). 

 

Den omättliga nyfikenhet som ett litet barn besitter bör ge barnet möjlighet att 

röra sig, iaktta och upptäcka saker. Detta är som starkast när barnet är i två-

årsåldern, och bör därför tillvaratas och inte ignoreras. Kunskapstörsten som 

driver barnet är som starkast i åldern 0-6 år (Hainstock, 1996).  

 

”Genom outtröttlig aktivitet, ansträngningar, experiment, erövringar och sorger, 

genom hårda prövningar och tröttsamma strävanden fullföljer det steg för steg sin 

svåra och ärorika uppgift och fulländar sig mer och mer” (Montessori, 1998b, s. 

139-140). 

 

Jag vill här visa hur Montessori tänker kring barnet och vad som är viktigt i dess 

utveckling, detta är Montessoris grundtankar kring barnet och ger därför en 

bakgrund och inblick vidare till mina frågeställningar. 

 

Vuxnas roll 

 

Den vuxnes roll är att låta barnet upptäcka själv och prova på olika saker. För att 

stimulera utveckling är det viktigt att den vuxna tillåter att barnet pröva sig fram 

med händerna om det så önskar. För den vuxne kan det vara så att resultatet är 

viktigast, men för barnet är det processen och rörelserna som är det viktigaste, 

därför måste barnet ges möjlighet att genomföra dessa själv. Den vuxne kan känna 

en oemotståndlig lust att ta över när barnet gör något långsamt. Istället för att 

barnet ges möjlighet att själv tillfredställa sina viktigaste psykiska behov tar den 



 
 

14 
 

vuxne över och slutför uppgiften. Detta leder till att barnet blockeras från sina 

egna möjligheter och således blir den vuxne barnets största hinder i dess 

utveckling. Barnets sätt att skrika för att det inte vill tvätta sig, bli påklätt eller få 

håret borstat, är en första del i den mänskliga kampen (Montessori, 1998b).  

 

”Vem kunde någonsin tänka sig att den onödiga hjälp som ett barn får är det första 

förtryck vi utsätter det för och att detta förtryck kan få oanade konsekvenser 

senare i livet” (Montessori, 1998b, s. 64). 

 

Uppgiften den vuxne har är att uppmuntra barnet när det försöker härma den 

vuxnes agerande i olika situationer. Den vuxne bör agera som en öppen bok och 

vara en förebild för barnet, på så sätt lär sig barnet hur det ska göra och vad som 

behövs för att handla på rätt sätt. För att barnet ska lyckas med detta måste den 

vuxne göra allt i ett lugnt och långsamt tempo, för att inte påtvinga sin egen 

personlighet på barnet utan inspirera så att barnet även får tid att förstå alla 

detaljer som ligger bakom (Montessori, 1998b). 

 

”Den vuxne fulländar omgivningen, men barnet fulländar sin egen varelse. Det 

anstränger sig som en människa som, utan rast, går till dess hon nått sitt mål. Den 

vuxnes grad av fulländning beror alltså på barnet. De vuxna är beroende av barnet. 

De är, i barnets arbetsområde, dess söner och underordnade. Den ena är beroende av 

den andra. De är båda kungar, men med var sitt kungadöme. Detta är den 

nödvändiga förutsättningen för att mänskligheten skall kunna leva i harmoni” 

(Montessori, 1998b, s. 140). 

 

Enligt Montessori så tar de vuxna alldeles för stor plats och borde ge barnen 

mer utrymme att utforska miljön runtikring dem själva. Vi vuxna hämmar 

barnen. 

 

Montessoriförskolan 

 

”Maria Montessori gav inga specifika instruktioner vad beträffar konst och 

teckning. Istället lade hon en grund som gjorde det möjligt för barnet att 

lyckas med egna, spontana aktiviteter. De sensoriska övningarna förberedde 

handen för skrivning och, senare, för teckning. Övningar som att skissa 

geometriska figurer och sedan omsorgsfullt fylla dem med streck med en 

färgad penna kan framstå som alltför snävt begränsande för ett litet barn. Men 

syftet är inte att barnet fritt ska få skapa konstverk, utan att han ska öva öga 

och hand för denna senare uppgift. Överallt i den förberedda miljön finns 

färg, form och skönhet runt barnet och det hjälper honom att utveckla en 

medvetenhet, en estetisk känsla, en artistisk uppskattning och så småningom 

ett spontant intresse för konst. Detta indirekta sätt att närma sig ämnet leder 



 
 

15 
 

till en ökad kreativitet och till frihet att utforska och uttrycka” (Hainstock, 

1999, s.135-136). 

 

De sex första åren i ett barns liv är de viktigaste enligt Maria Montessori. Det är 

då som de första stegen tas i livets upptäcktsfärd. Montessoriförskolan är därför 

fylld av spännande saker och upplevelser. Genom att barnet tar till sig av dessa 

möjligheter får det svar på många och nyfikna frågor. I förskolan får barnen tid att 

pröva, öva och fritt experimentera. Vare sig det gäller att knyta knutar, lägga 

pussel, putsa skor eller lära sig matematikens grunder med hjälp av olika 

räknestavar. Vardagliga och praktiska sysselsättningar blandas med övningar som 

stimulerar sinnena, intellektet, språket och den egna kulturen. Barnet får utlopp 

för egen kreativitet och inneboende resurser genom ett fritt skapande som här 

finns till hands (Montessori i Sverige).  

 

Vad gäller miljön så är den både vad gäller material och inredning förberedd för 

den lilla människa som ska använda den. Barn mellan 3-6 år har ett behov av att 

röra vid saker. Att ta till sig nya kunskaper på ett lustfyllt och kreativt sätt. Med 

det så skapas även ett aktivitetsbehov, en vilja att lära ännu mer (Montessori i 

Sverige).  

 

Miljön på en Montessoriförskola är en omgivning som både tillfredställer barnens 

behov fysiskt och psykiskt vid en viss ålder. Den ska vara attraktiv både estetiskt 

och praktiskt, den ska framförallt locka till meningsfull aktivitet. Möbler och 

saker man handskas med bör vara passande för barnens storlek, skåp och hyllor 

ska vara lagom höga så att det är lätt att nå. Ordning ger trygghet så var sak på sin 

plats är en bra regel att ha på förskolan. Allt som man ska använda ska se 

attraktivt och trevligt ut. Det ska vara lätt att upptäcka om något är fläckigt eller 

smutsigt, på så sätt håller man miljön ren och fräsch lättare (Hanson, 2003). 

 

Det är med hjälp av miljön som intelligensen får en chans att sätta sina tankar i 

praktiken. Denna kontakt djupnar med hjälp av sinnen och rörelser (Montessori, 

1998a). 

 

Maria Montessori menar på att barnets hemlighet återfinns i dess omgivning och 

det är denna omgivning som vi vuxna måste förändra för att barnet ska kunna vara 

sig själv och kunna utvecklas på bästa sätt. Genom att ordna en fri miljö som är 

anpassad till barnets ålder, så får barnets energi och själ komma till uttryck så att 

dess hemlighet visar sig (Maria Montessori, 1998b). Hon talar om att upptäcka 

barnet och undervisa på rätt sätt. När det kommer till estetiska ämnen, som till 
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exempel teckning, så är inte det viktigaste att lära barnen att rita och att de får 

träna på att teckna, utan det främsta är att de får träna att röra handlederna med en 

penna. På så sätt så får de in känslan av att skriva (Montessori, 1998a). 

 

”När barn med liv och lust får ägna sig åt just det ämne, som för tillfället 

intresserar mest, blir disciplinproblemen små. Och när barn får jobba i sin egen 

takt, minskar risken för konkurrens och tävlingsmentalitet”(Montessori i ett 

nötskal, III). 

 

Montessorimaterial 

 

Montessorimaterielen är noggrant utexperimenterad. Många barn har fått använda 

dem för att se om de motsvarar i storlek, form, färg och inlärningsmässigt vad 

man önskar. För praktiskt arbete finns det till exempel så kallad sinnestränande 

materiel och några exempel på materiel kan vara för läsning, räkning, skrivning, 

historia, musik, teckning, geografi samt målning. Varje materiel har sin speciella 

funktion som läraren noggrant måste demonstrera hur barnen kan använda den på 

rätt sätt, först då blir det meningsfullt att arbeta med den. Det råder god kvalitet 

hos materielen, som har ett attraktivt utseende och håller länge. Barnen får lära sig 

att handskas försiktigt med det. Det finns bara ett exemplar av varje materiel, 

barnen får bara hämta det som står på hyllorna (Hanson, 2003).  

 

Barnen ska även veta hur materielen ska användas. Håller man sig till de villkoren 

så har man fritt val och man får hålla sig sysselsatt med ett arbete så länge man 

vill. Materielens funktion är inte bara att väcka intresse, utan ska även stimulera 

till upprepad aktivitet. Det gör den om den svarar mot ett behov hos barnen. Varje 

materiel är åldersindelat, alltså avsedd för en viss ålder. Denna åldersindelning 

måste läraren känna till och materielen bör presenteras i en viss ordning. 

Materielen har alltid ett direkt och indirekt ändamål (Hanson, 2003). 

 

När barnet tränar sinnet så grupperas föremål tillsammans enligt olika egenskaper. 

Några av dessa egenskaper är; form, storlek, färg, ytstruktur, ljud, vikt och 

temperatur. Exempel på sådana grupperingar kan vara en uppsättning klockor som 

avger musikaliska toner, figurer som har samma form men är olika stora och 

andra som har olika former men samma storlek, en samling plattor med olika 

färger i graderad skala och saker med olika vikt men i samma storlek (Montessori, 

1998a). Inom varje gruppering av föremål finns en spridning av egenskapen som 

har sina ytterligheter vilka begränsar grupperingen. Dessa ytterligheter och 
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skillnader som då skapas i föremålet, vilka barnet själv bestämmer, gör att barnet 

dras till det och blir intresserad till och med innan det använder dem. Barnet 

blundar gärna när det ska känna på former, detta på grund av att det inte har 

kunnat ta sig tid att lära känna sin omgivning än, så i sin iver blir det lättare att ta 

in intrycken i mörker. Detta gör det även för att lättare kunna lyssna på ljud 

(Montessori, 1998a). 

 

Maria Montessori (1998a) talar om allmänna grundläggande egenskaper i barnets 

undervisningsmiljö. De hon nämner är:  

 

Felkontroll – Barnet får utveckla och applicera sin slutledningsförmåga, 

förmågan att kritisera, intelligensen som får lättare att åtskilja små olikheter samt 

utnyttja sin uppmärksamhet med hjälp av de material som har en inbyggd 

”felkontroll”. Till exempel har de solida insatserna träsocklar med hål där 

cylindrar passats in i graderade storlekar, smala, breda, små, stora, långa och 

korta. Hålen överensstämmer exakt med cylindrarna och därför är det omöjligt att 

placera alla fel, vilket då antyder att ett fel har utförts.   

 

Estetik – Färg, ljus och harmoniska former är viktigt i barnets närmiljö, att 

föremålen och materialet är tilldragande, detta gäller även miljön. Föremålen är 

till för barnet och dess behov, som vid rätt tillfälle kan mötas och tillfredställas. 

Montessori jämför detta med en blomma och dess kronblad, att med hjälp av doft 

och färg kalla till sig insekterna, men insekten väljer den blomma som är gjord för 

den. 

  

Aktivitet – Det är viktigt att materialet som barnet erbjuds även kan användas i 

aktiviteter och i rörelsesyfte. Om det finns möjlighet för ett material att ha många 

olika arbetsområden så har barnet lättare för att sysselsätta sig en längre tid, och 

upprepning sker i inlärningsprocessen. Eftersom det ofta handlar om att barnet vill 

flytta ett föremål från en plats till en annan, på så sätt tränar det på en viss rörelse 

om och om igen. Möjligheten att väcka barnets intresse och uppmärksamhet beror 

främst på de möjligheterna att göra något med dem. Miljön är därför av stor vikt 

och planerad så att den underlättar barnens förkärlek för aktivitet. Att varje sak 

kan avlägsnas, användas och sättas tillbaka skapar en spännande miljö. 

 

Gränser – Enligt Montessori bör materialet finnas i ett begränsat antal. Detta 

faktum anses helt logiskt. Barnet har ett behov av att få ordning på kaoset som 

världen runtikring har gett det. Därför är det lättare för barnet att fästa sig vid ett 

material, som sedan hjälper barnet att skapa ordning och hitta ordningen i barnets 
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inre kaos. Utforskaren blir en upplyst människa som för varje steg gör nya 

upptäckter.  
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4. Genomförande – Resultat  

 

Jag har valt att intervjua några pedagoger på Montessoriförskolor, för att se hur de 

arbetar med estetisk verksamhet. Resultatet redovisar jag på så sätt att jag har 

sammanställt svaren på frågorna under rubrikerna nedan. 

 

Estetisk verksamhet på Montessori 

 

Miljön 

 

Pedagog nummer 2 beskriver miljön som väldigt viktig. Miljön i förskolan är 

både vad gäller inredning och materiel förberedd för den lilla människa som skall 

använda det (Montessoriförskolan Barnabo, folder).  

 

Hon förklarar även hur det ser ut på deras förskola, allt material är i barnens höjd, 

mycket av det material som används till estetisk aktivitet står framme så barnen 

kan använda det när de vill. Det är få och stora rum där barnen sitter och leker och 

arbetar med det de har för sig. Miljön lockar till lärande och även till att barnen lär 

sig av varandra. När de små barnen kommer in i ett rum så har de lätt överblick av 

vad som händer i rummet och kan på så sätt, genom att se vad de äldre barnen gör, 

få egna idéer till vad de vill göra.  

 

Pedagog nummer 1 ger en beskrivning på hur de har delat upp deras miljö i olika 

områden. Dessa områden är följande:  

1. Praktiskt  

2. Sensoriskt  

3. Kultur  

4. Språk  

5. Matematik  

 

De har en ateljé, en dockhörna, myssoffa till sagor, ett sybord, ett fruktbord och en 

skivhörna där man kan lyssna på musik eller sagor. Barnen får själva välja vad de 

vill göra i områdena. 

 

Det pedagogerna tycker är viktigast är att fånga lusten att skapa. Sen att det finns 

rent och fräscht material att använda sig av. Av det blir det lärande att få prova på 

olika material som lera, blanda färg, tapetklister, återvinningsmaterial mm mm.  
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”Vi pedagoger har förberett en förberedande attraktiv miljö med lockande 

material men sen skapar de fritt ur det och det kan bli allt möjligt som t ex teater 

som dom hittar på med miljö och rekvisita som t ex hemgjorda dockor av toarullar 

mm. De bestämmer också genom att ta in naturmaterial in till ateljen så ofta de 

vill”. Så beskriver en av pedagogerna på en Montessoriförskola hur de ser på sin 

miljö.  

 

Vad 

 

Det som alla förskolorna har gemensamt, är att de erbjuder väldigt många 

aktiviteter och material. Det kan vara till exempel målarfärger och penslar, staffli, 

papper, lim och saxar. Sång, rörelsesånger, musikinstrument samt en cd-skiva 

med ”danssagor” är något som en pedagog berättar om. Lägga pärlplattor och 

göra armband/halsband är även det en aktivitet som uppskattas av barnen på 

förskolorna. Många av aktiviteterna som pedagogerna nämner är så klart lika. 

 

En gemensam lista på de olika estetiska aktiviteterna/materialen som pedagogerna 

jag intervjuat berättar om att de erbjuder barnen är:  

 

Material: 

 Staffli 

 Vattenfärger 

 Papper i olika material 

 Lim och saxar 

 Pinnar 

 Lera 

 Tapetklister 

 Musikinstrument 

 Textilpyssel 

Aktivitet: 

 Sång och rytmik 

 Rörelsesånger 

 ”Danssagor” 

 Klippövningar 

 Skuggspel 

 Drama- en av förskolorna nämner att de går på teater 2 gånger per år. 

  Dans 

 Uppträdande med barnen varje Fredag 
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Miljö: 

 Måla ute 

 

Hur 

 

Det är vanligt med temaarbeten och att barnen följer årstiderna när de arbetar med 

estetiskt material. En av pedagogerna som jag intervjuade säger att de inte har 

några bestämda teman eller mål som alla ska uppnå utan de ser till varje 

individuellt barn, var i utvecklingen barnet står och hur det ska utvecklas samt 

utmanas efter dess förutsättningar. Montessoripedagogiken sätter stor vikt vid att 

barnen får lära sig olika rörelser och rörelsemönster som de har användning för i 

framtiden. Till exempel så lär sig barnen med hjälp av en pensel och målandet hur 

de ska röra handleden och handen, för att sedan föra över den rörelsen till när de 

ska lära sig att skriva. Det allra viktigaste är att barnen känner lusten att skapa, de 

får bestämma själva vad de vill hitta på under dagen. Barnet är alltid i fokus för 

bästa utveckling.  

 

Pedagog nummer 1 säger att deras sätt att utmana barnen är att fånga deras lust att 

skapa, och att det är det som står i fokus.  

 

Det som förskolorna har gemensamt är att barnen får bestämma själva vad de vill 

göra under dagen, och pedagogerna är där för att visa materialet och aktiviteterna 

för barnen. De har alla någon form av utställning för barnen, där de kan visa för 

sina föräldrar vad de har skapat på förskolan.  

 

Pedagog nummer 1 berättar om utställningar i hallen, som är återkommande samt 

en vernissage på sommaravslutningar och föräldramöten. Pedagog nummer 2 tar 

upp hur de har vernissage på deras sommaravslutningar där de visar upp allt som 

barnen har skapat under året, allt från teckningar till armband och 

trolldegsskapelser. Hon fortsätter med att prata om deras hemsida där de har en 

öppen fotosida så att föräldrarna kan gå in och titta på vad deras barn har gjort 

men även bilder på processen som leder till den färdiga produkten. 

 

En skillnad som jag lade märke till är vad gäller mål främst inom den estetiska 

verksamheten (lpfö 98, 2010) och planering, en av förskolorna hade vissa mål, en 

annan hade några större mål och en grovplanering över året samtidigt som den 

tredje förskolan inte hade några mål, utan såg enbart till det individuella barnet. 

Med mål i denna aspekt menar jag vad pedagogerna har avsett att barnen ska lära 
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sig inom den estetiska verksamheten utifrån dem själva och vad som står i 

läroplanen för förskolan. 

 

Den estetiska verksamheten faller sig på olika sätt, men från en gemensam tanke. 

Pedagogerna har Montessoripedagogiken som grund, men utvecklar sin egen 

verksamhet utifrån barnens tankar och idéer, så man kan säga att det är barnen 

som visar vägen.  

 

Pedagog 1 beskriver att de använder sig av portfolio, som det står om i läroplanen. 

 

Barnens utmaningar 

 

Pedagog nummer 3 berättar om att de under den kommande terminen ska fokusera 

på att barnen "utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 

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

sång och musik, dans och drama” (Lpfö 98) eftersom de känner att de inte 

utmanar barnen så mycket som de skulle kunna göra just nu.  

 

Pedagog nummer 2 säger att de sätt som barnen blir utmanade på kan till exempel 

vara att när de är små och ska lägga pärlplattor så börjar de med stora pärlor och 

får öva på att lägga dem på en platta. Sedan så blir det lite mindre pärlor och 

mindre plattor, ju äldre de är. Följande steg blir sedan att lägga en stor pärlplatta 

med små pärlor, och sista steget är att de ska kunna lägga mönster.  

 

När det kommer till att måla så kan barnen ibland bli utmanade genom att de ska 

måla på hela papperet eller försöka måla till exempel en gubbe istället för bara 

streck. En bild som föreställer något. Rörelseövningar kan även vara lite 

varierande. De små barnen på ca 1 år får träna i att rulla en boll och rulla den till 

varandra, medan de äldre barnen får träna på mer styrda övningar. 

 

Pedagog nummer 1 svarar med att säga att de använder helt och rent material men 

med mentaliteten att fånga lusten att skapa, det är skapandet som är deras 

drivkraft i den estetiska verksamheten. 
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Estetisk verksamhet på kommunal förskola 

 

Jag har även intervjuat några pedagoger som arbetar på kommunala förskolor i 

norra Sverige. Svaren på hur de jobbar med estetisk verksamhet redovisas i detta 

avsnitt. 

 

Miljön 

 

Pedagog 1 säger att barnens tankar om vad de vill ha med i förskolemiljön utgör 

grunden för hur pedagogerna sedan arrangerar miljön och införskaffar material. 

Barnen får delta i ordningsställande av lärandestationer. Miljön bör utformas så att 

barnens kompetens tillvaratas och utmanas. 

 

Pedagog 2 menar att på hennes förskola är miljön inte arrangerad optimalt för 

barnen vad gäller skapande och bild. Den enda Ateljen de har att använda finns på 

en annan avdelning. Men hon berättar att de försöker tillgodose barnens 

önskemål, speciellt under temaarbeten eller andra mer temainriktade inslag i 

verksamheten. 

 

På den tredje förskolan visar pedagog 3 att de har öppna ytor och säger att de 

prioriterar barnens intressen, de har möblerat om flera gånger. De har en ateljé i 

barnens nivå. Pedagog 3 beskriver även hennes önskan att ta innemiljön med sig 

ut, att kunna måla med staffli ute till exempel. 

 

Vad 

 

Kreativt skapande ingår i alla deras utmaningar, sedan ser det olika ut beroende på 

utmaningens syfte. 

 

Barnen har tillgång till ateljé och konstböcker. De besöker och reflekterar kring 

utställningar, arkitektur, skulptur, litteratur, musik och teater. 

 

Pedagog 1 säger att hon gärna skulle vilja se att det fanns en tjänst som Ateljerista 

vid varje förskola i framtiden. 

 

Det finns inget givet som barnen måste hinna med men de mål som förskolan har 

satt upp är att ge barn rika tillfällen att uttrycka upplevelser, tankar och 
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erfarenheter i olika uttrycksformer som lek, bild och form, rörelse, sång, rytmik, 

musik, dans och drama. Ett utvecklande av sin skapande förmåga, helt enkelt! 

 

Pedagog 2 berättar att deras sätt att utmana barnen ligger i att vidareutveckla det 

barnen redan behärskar. 

 

Det mesta som de gör sker spontant. De följer barnens intressen, inget specifikt 

planerat oftast. 

 

Pedagog 2 säger att de använder den estetiska verksamheten för att t ex utveckla 

finmotoriken. Det används som ett medel för att uppnå något annat. Stärka 

gruppen, samspel med andra och finmotoriken är några exempel som byggs upp 

och blir bättre med hjälp av estetiska aktiviteter. 

Det finns individuella mål som är uppsatta för det enskilda barnet, men inte några 

större mål för hela verksamheten. När det gäller temaarbeten så är målet att 

barnen ska ha provat på dem i alla fall. 

 

Förskolan där pedagog 3 arbetar har de några aktiviteter som innefattar rita, 

fingermålning, papper och penna som de har tillgång till själva. De har även andra 

estetiska aktiviteter så som musikinstrument på en hylla långt upp, som de tar 

fram på samlingar. De använder sig även ibland av rollspel och dockteater, men 

dessa är oftast ej planerade. Pedagogen berättar även att de gärna vill flytta ut 

innemiljön, med till exempel utestafflier så att de kan måla med vattenfärg ute på 

gården på sommaren. 

 

Hur 

 

Årlig vernissage på Förskolans dag, spontana "utställningar", samt 

fotodokumentationer, bildskärm och barnets egen dokumentation. Det är några av 

de sätt som pedagog 1 berättar om hur de väljer att visa upp barnens färdiga alster. 

 

Det blir inte alltid som de tänkt, utan bättre! Barn är kompetenta. 

 

Estetisk verksamhet är ett av alla de medel vi i Förskolan har för att omsätta 

Lpfös/styrdokumentens intentioner, säger pedagog 1. 

 

Pedagog 2 berättar om deras stora anslagstavlor som de har uppsatta i hallen. 

Föräldrarna går förbi varje dag så de kan se vad barnen har skapat nyligen. Vissa 
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av barnens bilder ramas även in och sätts upp med speciella ramar, bilderna får 

barnen sen ta hem när de har fått visa upp dem ett antal dagar.  

 

Pedagogerna ser alltid till att lyssna på barnen, så deras idéer och synpunkter 

kommer fram. När det gäller temaarbeten så får barnen vara med och bestämma 

ramarna, när det gäller traditionsbundna aktiviteter, som till exempel jul eller 

påsk, får barnen bestämma vad de vill hitta på.  

 

Pedagog 3 berättar att även de har anslagstavlor där barnens alster hänger, de har 

dessa inne på avdelningen i de olika rummen så föräldrarna kan gå runt och titta 

om de vill. 

 

Barnens utmaningar 

 

Utmaningar kan se ut på olika sätt enligt pedagog 2, hon säger att barnen till 

exempel får lägga pärlplattor, börjar med något enkelt, för att senare utveckla det 

till att de ska lägga i mönster eller med mindre pärlor, allt för att barnen ska känna 

sig utmanade och kunna utvecklas. Det blir alltså en förlängning av det barnen 

redan kan, för att fånga deras intresse.  

 

Utmaningar ser pedagog 1 som ett av många ”knep” att fånga barnets intresse och 

vetgirighet. 

 

Pedagog 3 beskriver på samma sätt som pedagog 2 att utmaningarna är en 

vidareutveckling av vad barnen redan kan och vet, men barnen på denna förskola 

är så pass unga att det mesta de får lära sig är nytt. De får lära sig att använda en 

färg i taget när de ritar samt namnen på färgerna. 
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5. Diskussion och slutsatser 

 

I detta arbete har jag velat ta reda på hur pedagoger arbetar med estetisk 

verksamhet i Montessori förskolor, vilken roll miljön spelar i barnens utveckling 

och lärande samt ge en inblick i vilka definitioner det finns på estetiska 

läroprocesser, jag har även gjort en jämförelse med kommunala förskolor.   

 

Nu när jag sitter med slutet av mitt arbete så inser jag hur mycket jag har lärt mig. 

Jag har fått en inblick i en pedagogik som rymmer mycket. Jag har alltid varit 

intresserad av det estetiska och praktiska, så jag känner att det varit passande och 

intressant att ta mig an detta arbete och med dess inriktning. 

Montessoripedagogikens estetiska verksamhet ser ut ganska mycket som resten av 

deras verksamhet, barnen får bestämma själv när och vad de ska arbeta med. 

Pedagogerna är där för att vägleda barnen och hjälpa dem att lära själva. En 

skillnad jag upptäckte mellan de förskolor och förskollärare som jag intervjuade 

var att de hade olika syn på mål, vilket även de kommunala förskolorna hade. 

Målen fanns där som en riktlinje för vad barnen ska lära sig och pedagogerna går 

efter det individuella barnet när målen sätts upp. Är mål något man behöver i en 

verksamhet som denna? De använder målen mest som riktlinjer, och fokuserar på 

barnens individuella utvecklingsnivåer. Vilket andra förskolor också gör och som 

jag ser som något väldigt bra. Den estetiska verksamheten är väldigt fri och 

öppen, barnen får bestämma helt själva vilket i sin tur motiverar barnen på ett 

annat sätt än om den vore mer styrd. Här kan man återknyta till vikten av estetisk 

verksamhet, Lindqvist (1999) framhåller om estetikens betydelse i barnets liv och 

visar på att vissa människor är av den åsikten att den leder till välbefinnande och 

nöje.   

 

Montessoripedagogiken visar på betydelsen av miljöns utformning för att hjälpa 

barnen i deras utveckling. Stora öppna ytor, låga bord och hyllor är av stor vikt. 

Detta ser man inte mycket av på förskolor som inte använder sig av denna 

pedagogik, Montessoripedagogerna nämnde att allt material som de har är 

tillgängligt i barnens nivå. Med detta kan jag se mest bara gott, barnen ska inte 

behöva vara allt för beroende av de vuxna anser jag. Jag har även kommit fram till 

i och med min jämförelse att det inte alls behöver se ut så på förskolor som arbetar 

med en annan pedagogik. Miljön ska så klart främja barnen men inte i lika stor 

utsträckning som på Montessori, varför är det så? En möjlighet är så klart att 

pedagoger tänker olika, rädda för att barnen i sitt skapande och sin utveckling 
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kommer att skada sig eller använda för mycket material. Samtidigt så tror jag att 

barnen på Montessori lär sig hur de ska använda materialet de har tillgång till och 

redan i tidig ålder blir duktiga på att ta ansvar. 

 

Det man kan diskutera här är om miljön verkligen spelar så stor roll, vilket jag 

verkligen tycker att den gör. För att barnen ska kunna känna sig motiverade så ska 

miljön stimulera till kreativitet. Med öppna ytor så ser alla barnen vad de andra 

gör och blir på så sätt inspirerade, vilket jag ser som något väldigt positivt. Barn 

lär sig genom att bland annat härma andra barn, vilket får dem att utvecklas. Då 

spelar miljön stor roll i barnens utveckling och lärande. Här hänvisar jag till det 

jag inledningsvis nämnde. Lindqvist (1999) redogör för Vygotskijs tankar kring 

miljön, att det som utvecklar elevens handlingar är den sociala miljön. Det ligger 

på pedagogen/läraren att organisera miljön till att bli öppen och lärandeingivande.  

 

Som det syns i resultatet så fick jag lite olika svar av pedagogerna på samma 

fråga, vilket jag ser på som positivt. Miljöfrågan och hur den främjar barnens 

lärande går alltså att se på från olika håll, vilket ger en bredare syn. Känner också 

att det var svårt att få ett helt tillfredsställande svar från mailkontakten, på grund 

av att följdfrågor är svåra att ställa i den situationen. 

 

Estetiska läroprocesser å andra sidan är ett begrepp som, i vissa sammanhang, kan 

tyckas användas lite fel. Det är svårt att sätta fingret på vad det verkligen betyder, 

men jag tycker mig ha funnit bra definitioner på begreppet. När jag började mitt 

arbete så kände jag mig väldigt nyfiken på att ta reda på vad det betydde. Hur 

använder man det i sin rätta bemärkelse egentligen? En läroprocess är något man 

är en del av, man utvecklas allt eftersom man lär sig något nytt. Estetiska 

läroprocesser borde därför vara en process man går igenom för att lära sig något 

inom ett estetiskt ämne, eller kan det även vara så att det enbart behöver vara ett 

praktiskt ämne för att det ska höra till samma kategori? Jag tycker mig ha fått svar 

på detta ovan med hjälp av litteraturen. Mina tankar om vad estetiska 

läroprocesser är har ändrats lite, just för att jag såg på det som man beskriver 

begreppet i förskolan. Jag har nu kommit fram till att i skolans värld är det något 

annat. 
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Hur har då mitt val av metod färgat av sig på mitt resultat? Jag anser att jag med 

hjälp av de frågor jag ställt till mina intervjupersoner och litteraturen har ökat 

kunskapen om betydelsen av miljöns fysiska utformning och dess påverkan på 

barnets möjlighet att utvecklas och bli en självständig individ, samt bilden som ett 

redskap för en del av barnets kommunikation. Det har varit intressant att ta del av 

den sortens metod jag använt mig av. Det var lättare att ställa följdfrågor till de 

muntliga intervjuerna, men de intervjuer jag skötte över mail gav mig mer 

bearbetade svar eftersom de pedagogerna fick längre tid att fundera och formulera 

sig kring svaren. 

  

Min jämförelse har hjälpt mig att se skillnader och likheter mellan de olika 

pedagogikerna, som jag här har valt att ta fram och som framkommer i mitt 

resultat. Jag anser även att det blir mer intressant att diskutera om man har två 

olika synsätt att jämföra mellan. Även om mycket stämmer överens så blir det 

ändå en djupare förståelse. 

De båda typerna av förskolor och pedagogiker har likheter i sitt sätt att tänka kring 

miljöns utformning, barnet står i centrum och det ska ha tillgång till material som 

det vill använda för att skapa. Det som skiljer dem åt är att Montessoriförskolorna 

väljer att ha allt material tillgängligt för barnen och i deras höjd. Vilket den 

kommunala förskolan är lite mer försiktig med, vissa material tas bara fram vid 

speciella tillfällen. Jag kan se fördelar med att alltid ha tillgång till materialet, 

barnet kan utveckla sin kreativitet och självständigt tänkande mer flitigt. 

Samtidigt så kan material kännas mer lockande och spännande om det inte är så 

lättillgängligt, som det ser ut i kommunala förskolor.     

 

En intressant erfarenhet jag fått är att de svar jag fick på mina frågeställningar inte 

riktigt blev som jag, i ett första skede av arbetet, trodde de skulle bli. Det började 

med att jag ville ta reda på en sak, men på grund av följdfrågor i de muntliga 

intervjuerna så blev svaret något annat än förväntat. Jag har inte fått den inblick i 

miljöns påverkan som jag inledningsvis avsåg utan snarare en beskrivande bild av 

hur förskolan är uppbyggd och pedagogernas visioner och önskan om hur det ska 

se ut i framtiden. 
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Bilagor 

Kvalitativ intervju - Intervjufrågor 

1. Vilka olika estetiska uppgifter brukar det finnas på er förskola? Vad har barnen 

att välja mellan? Hur skulle ni vilja att det såg ut i framtiden? 

2. Blir det som ni tror och tänkt? 

3. Hur tänker ni kring utmaningar för barnen? 

4. Hur får barnen visa upp sina färdiga alster eller projekt, för till exempel sina 

föräldrar? 

5. Hur tänker ni kring estetisk verksamhet i relation till t.ex. läroplanen och 

styrdokument?  

6. Hur planerar ni upp vad barnen ska hinna med? Vilka är målen för er estetiska 

verksamhet? 

7. På vilka sätt får barnen bestämma, vad gäller att arrangera miljön och material? 

Hur ofta? 

8.  Hur tycker ni pedagoger att miljön bör utformas? Hur tänker ni kring barnens 

lärande i förhållande till bilden? 

 

 


