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Abstract 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger tänker och resonerar kring estetik och 

estetikens värde i Reggio Emilia-inspirerade förskolor och förskoleklasser. Vi har utfört en kvalitativ 

intervjustudie tillsammans med fem pedagoger i Skåne. Resultatet av intervjuerna har sedan 

analyserats utifrån aktuell forskning samt Vygotskijs kulturhistoriska teori. Resultatet som redovisas 

berör Reggio Emilia-inspirerade pedagogers olika sätt att resonera kring estetik där det bland annat 

beskrivs som ett sätt att kommunicera, utforska och förstå sin omvärld. Med ett förhållningssätt där barn 

ses som kompetenta och sociala betonar pedagogerna vikten av att skapa möjligheter i verksamheten 

för att barnens intressen och funderingar ska synliggöras och utmanas vidare. Pedagogerna reflekterar 

även kring pedagogisk dokumentation, miljö och material i relation till estetik. Vårt huvudsakliga resultat 

ger en bild av estetiken som en viktig del av en helhet för barns lärande och utveckling. Estetiken 

beskrivs som både ett verktyg för att komma i relation till och lära om något annat som ett ämne med ett 

intrinsikalt värde. 
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1. Inledning 

Den här studien handlar om estetik och estetiska uttryckssätt inom Reggio Emilia-

inspirerade verksamheter. Vi har intresserat oss för hur pedagoger resonerar kring 

estetik och dess värde för verksamheterna. Inom den pedagogiska filosofin som har sin 

härkomst i den italienska staden Reggio Emilia så ses det estetiska skapandet som 

särskilt viktigt, vilket är anledningen till att vi valt att genomföra vår studie i 

verksamheter som inspirerats av Reggio Emilias filosofi. 

Något som vi har sett i både svenska förskolor och i aktuella debatter är att estetiska 

uttryckssätt ofta ses som ett stöd för att lära sig andra ämnen snarare än att de har ett 

intrinsikalt, med andra ord att det har ett egen värde. Paulsen (1996) beskriver hur det i 

förskolans verksamhet är vanligt att använda de estetiska ämnena som ett hjälpmedel 

för att barn ska utvecklas inom andra områden. De estetiska uttryckssätten blir ett 

instrument för att uppnå olika pedagogiska, psykologiska eller sociala mål som ligger 

utanför estetiken. 

Richter (2012) skriver i en artikel om barns skapande och estetiska lärprocesser. 

Författaren beskriver vikten av att se estetik som ett ämne med egenvärde och att barn 

får ta del av de redskap som krävs för att behärska olika estetiska uttryckssätt, som 

exempelvis olika tekniker och sätt att använda material. På så sätt kan de sedan använda 

dessa på egen hand och tillsammans med andra, vilket i sin tur är viktigt för barns fria 

skapande och personliga uttryckssätt. 

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och 

lärande.” (Skolverket, 2010, s.7) 

Vi tolkar det här citatet från läroplanen för förskolan som att de estetiska uttryckssätten 

är viktiga både som ett innehåll med egenvärde och som metod för att lära andra saker. 

Det kan med andra ord förstås som att det ligger i förskolans uppdrag att se till bägge 

perspektiven. 
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Vi ville därför undersöka på vilket sätt pedagoger i Reggio Emilia-inspirerade 

verksamheter resonerar kring estetik och vilka variationer av sätt att tala kring detta som 

finns. Med vår studie vill vi bidra med att ge en bild av vad estetiken kan tänkas ha för 

betydelse i det pedagogiska arbetet med barn. 

Intresset för Reggio Emilias filosofi är stort bland svenska förskolor, men vad definierar 

egentligen ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt? Nöjd (2011) beskriver i en artikel hur 

det Reggio Emilia-inspirerade arbetssättet kritiseras från olika håll och en av punkterna 

som betonas är bristen på fakta kring vad som skiljer Reggio Emilia-inspirerade 

förskolor mot förskolor utan definierad pedagogisk filosofi. Eftersom den filosofi som 

präglar förskolorna i Reggio Emilia inte är en metod eller given modell att följa och 

tillämpa utan ett sätt att se på barn så är detta inte helt enkelt att beskriva (Jonstoij & 

Tolgraven, 2001). De verksamheter som är inspirerade av Reggio Emilias filosofi bör 

av den anledningen kunna vara strukturerade på olika sätt beroende på pedagogernas 

erfarenheter och bakgrund, vilket i sin tur innebär att även synen på estetik och dess 

betydelse kan komma variera. 

Utifrån det vi har sett i aktuella debatter kring det Reggio Emilia-inspirerade arbetssättet 

samt estetik som begrepp och värde så vill vi fördjupa oss i Reggio Emilia-inspirerade 

pedagogers tankar kring estetik. Något som vi har lagt märke till både under 

utbildningens gång och i olika medier är diskussionen huruvida man ser estetik och 

estetiska uttryckssätt som ett stöd för andra ämnen eller som något värdefullt att lära i 

sig själv. Detta är också något som vi ville undersöka närmare i vår studie och valde att 

använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer med pedagoger i Reggio Emilia-

inspirerade förskolor och förskoleklasser för att kunna ge en bild av hur pedagoger ser 

på estetik utifrån sin yrkesroll och verksamhet. 

1.1 Studiens syfte och centrala frågeställning 

Syftet med vår undersökning är att ge en bild av hur pedagoger inom Reggio Emilia-

inspirerade verksamheter resonerar kring estetik samt hur de tänker kring estetiska 

uttryckssätt. 
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1.1.1 Frågeställningar 

• Hur tänker Reggio Emilia-inspirerade pedagoger om estetiska uttryckssätt och dess 

värde för verksamheten? 

1.1.2 Avgränsning 

Vi har valt att göra en avgränsning där pedagogernas arbetssätt inom estetiska ämnen 

har valts bort och det istället är deras tankar kring estetiken som ligger i fokus. Detta för 

att vi inte var intresserade av att kontrollera på vilket sätt de arbetade med estetik, utan 

hur de resonerade kring estetikens betydelse för förskolan eller förskoleklassen. Vi inser 

begränsningen i att undra hur pedagoger tänker kring estetik, då de kanske inte alltid ger 

uttryck för vad de tänker. Vygotskij beskriver hur tanke och tal är nära 

sammankopplade men inte identiska. Det är i kommunikation med andra som 

utveckling av språk och tänkande kan ske (Lindqvist, 1999). Det kan ses som att det är i 

samspel med andra som en fördjupad förståelse och andra perspektiv av någonting kan 

synliggöras. Av den anledningen anser vi att det kan vara relevant att få fram 

informanternas tankar och resonemang då det kan bidra till en fördjupad förståelse av 

hur det är möjligt att tänka kring estetik. 

Vi har även gjort en avgränsning i hur man kan se på begreppet estetik. Eftersom vi är 

särskilt intresserade av de sociala och kulturella aspekterna av estetiken så är det i 

synnerhet Vygotskijs kulturhistoriska teori och hans estetiska position som vi utgått från 

i vår studie.  
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2. Teori 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för teorier som är relevanta utifrån studiens syfte, 

som var att ge en bild av hur pedagoger resonerar kring estetik och estetikens värde. Det 

redogörs för olika perspektiv på estetik som begrepp, Vygotskijs kulturhistoriska teori 

och estetiska position samt vad som kan definiera ett Reggio Emilia-inspirerat 

arbetssätt. Till sist behandlas aktuell forskning kring barns skapande i förskolan. 

2.1 Vad kan menas med estetik? 

Ordet estetik kommer enligt Nationalencyklopedin (2015) från grekiskan, där aisthesis 

betyder förnimmelse eller sinne och Aisthetikos betyder förnimmande. Estetiska 

uttryckssätt har historiskt sett använts som ett redskap för kommunikation. Genom att 

omvandla intryck till uttryck blir det möjligt att förmedla något till sin omgivning, där 

gestaltning, bild och musik hör till de estetiska uttrycken. (Dahlbeck & Persson, 2010). 

Estetiken kan även beskrivas som ett sätt för barn att skapa mening och göra omvärlden 

begriplig. Lindqvist (1989) beskriver hur barns skapande speglar hur de förstår 

verkligheten och hur estetiken ger möjlighet till förändring och nya möjligheter i fantasi 

och kreativitet. Barns perspektiv bör tas vara på och utifrån dem arbeta för att göra 

estetiken betydelsefull för varje barns utveckling och lärande. 

Denac (2014) har tidigare forskat inom estetik, musik, konst och kultur i slovenska 

förskolor och vill med sin vetenskapliga artikel i Creative Education belysa estetikens 

värde och roll i utbildning. Författaren beskriver hur estetiska uttryckssätt och konst är 

något som alla barn behöver få uppleva men att det är ett ämne som ofta åsidosätts i 

utbildningssystemet. Denac belyser vikten av att se till hela individen, med känslor och 

erfarenheter, och inte enbart fokusera på att utveckla det rationella tänkandet. 

Författaren beskriver det Reggio Emilia-inspirerade arbetssättet som ett gott exempel på 

hur man kan arbeta med estetik och en helhetssyn på barnet, med känsloliv och 

kognitiva förmågor. Vidare menar Denac att konsten behöver ses som ett viktigt ämne 

för sig och få en högre status i relation till andra ämnen (ibid). 

Estetiska uttryckssätt inom Reggio Emilias filosofi ses som ytterligare språk vid sidan 

av tal- och skriftspråket och behöver ses som en del av barns kommunikation med 

omvärlden (Jonstoij & Tolgraven, 2001). För att kunna förstå barns skapande och ge 
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dem möjlighet att utveckla många olika uttryckssätt så behövs också egna erfarenheter 

av en variation av sätt att uttrycka sig. Som pedagog är det därför viktigt att inte tappa 

bort den skapande förmågan och begränsa sig till det verbala och skriftliga språket, utan 

att våga använda estetiska uttryckssätt även om resultatet inte alltid blir som man 

önskat. (Kennedy, 2013). 

Estetik förknippas ofta med konst, form, yta, det dekorativa och har därmed frikopplats 

från mening och betydelse. Reggio Emilias filosofi har influerats mycket av Vygotskijs 

teorier och det finns därmed många likheter i sättet att se på barns lärande. Bland annat 

så delar de en helhetssyn på människan där individens inre inte är oberoende av det 

yttre, och där det estetiska inte utesluter det rationella (Lindahl, 2002). Såväl innehållet 

som de estetiska formerna kan ses som att de utgör en integrerad helhet i barns lärande 

och meningsskapande. (Lindqvist, 1999; Vygotskij, 1995) 

I den här studien avser vi knyta an till detta sociala och kulturella perspektiv på estetik 

och utvecklar den teoretiska grunden för synsättet, vilket vi finner i Vygotskijs 

kulturhistoriska teori samt dess uttolkare. De sociala och kulturella aspekterna i arbetet 

med barn ses även som viktiga i ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt och 

postmodernismen. Dessa teorier tänker vi därför kan bidra till att skapa förståelse för 

det resultat som framgår i studien. 

2.2 Vygotskijs estetiska position 

Vi har valt att utgå från Vygotskijs kulturhistoriska teori som betonar vikten av 

kulturella och sociala aspekter för människans utveckling och barns sätt att lära. I 

Vygotskijs teorier beskrivs kommunikation och samspel som viktiga och han betonar 

estetikens, fantasins och kreativitetens roll i barns lärande vilket är särskilt intressant 

utifrån syftet med vår studie. 

Vygotskij intresserade sig mestadels för litteratur och studerade människans användning 

av kulturella tecken i samspel med andra, då främst språktecken. Dessa tecken får en 

mening när de används i kommunikation med andra och påverkar i sin tur medvetandets 

utveckling. Det är i språket som barn kommer i kontakt med dessa kulturella tecken. 

Det kan exempelvis vara en pedagog som visar ett materials funktion och form genom 

mediering och att barnet i sin tur lär sig använda dessa material genom handling och kan 
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sedan dra nytta av den kunskapen i sitt estetiska skapande. Om barn får tillgång till de 

kulturella tecken som kan förmedlas i estetiska uttryckssätt så ökar förutsättningarna för 

fantasi och kreativt skapande. (Lindahl, 2002; Vygotskij 1978). 

Vygotskij (1999) problematiserar estetikens roll i undervisningen och menar att det 

behöver ses som något mer än bara ett medel för att lära sig om andra ämnen eller 

utifrån en uppfostrande aspekt som exempelvis i en moraliserande saga. Estetiken bör 

inte heller ses som ett självändamål, där konsten genom sin existens ska förmedla glädje 

och tillfredställelse hos barnet. Istället för att se estetiken som en passiv upplevelse kan 

den ses som uttryckssätt, ett undersökande verktyg, där barnet kan bearbeta och skapa 

utifrån sin verklighet, sina upplevelser och erfarenheter. 

2.2.1 Fantasin - den kreativa förmågan 

Vygotskij (1995) menar att vi alla är kreativa och att fantasin står för den kreativa 

förmågan som tolkar erfarenheter och känslor. Vidare beskrivs reproduktion som en 

nödvändighet för tänkandet medan fantasin är nödvändig för att kunna skapa någonting 

nytt ur tidigare erfarenheter. Denna kreativa förmåga är en viktig egenskap hos 

människan för att kunna utveckla samhället på så väl ett vetenskapligt plan som ett 

kulturellt och estetiskt. När det kommer till barns fantasi och kreativitet så kan leken 

och de estetiska uttryckssätten bidra till deras meningsskapande, det är också i leken 

som deras sätt att se på världen kan komma till uttryck (ibid). 

“Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju 

större mängd verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto 

betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika 

förutsättningar.” (Vygotskij, 1995 s.20) 

Med förmågan att kunna kombinera olika element från verkligheten kan dessa bli till 

fantasifulla och overkliga produkter, sagor eller dikter. Den kreativa förmågan kan även 

bidra till att skapa en djupare förståelse för fenomen i verkligheten, exempelvis genom 

att jämföra andras berättelser om något specifikt med de egna erfarenheterna. På så sätt 

är människan inte begränsad till enbart sina egna erfarenheter för att kunna föreställa sig 

någonting. Fantasin och verkligheten kan heller inte ses som oberoende av känsla och 

sinnesstämning. Känslorna påverkar det som skapas ur fantasin, och det fantiserade 

påverkar i sin tur känslorna hos mottagaren eller betraktaren. Slutligen kan den 
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kombinatoriska förmågan användas till att fantisera ihop någonting nytt som blir 

verkligt, alla artefakter och uppfinningar som inte återfinns i naturen är skapade av 

människans förmåga att kombinera och fantisera, genom kreativitet. (Vygotskij, 1995). 

En av de medverkande i Reggio Emilias daghem, Gianni Rodari, rekommenderar i 

boken Fantasins Grammatik, läsning av Vygotskij. Rodari (1988) belyser sagorna och 

berättelsernas roll för barns språkutveckling, fantasi och kreativa skapande.  Ett kreativt 

och fantasifullt sinne främjar ett kritiskt och självständigt tänkande, vilket behövs för att 

kunna skapa förändringar i ett samhälle. ”Inte för att alla ska bli konstnärer, men för att 

ingen ska bli slav.” (Rodari, 1988 s.12). 

2.2.2 Utvecklingszonen - att nå ny kunskap i samspel med andra 

En del av Vygotskijs teorier består av den proximala utvecklingszonen, zonen för den 

närmaste utvecklingen. Denna kan beskrivas som en zon där individen befinner sig 

mellan två steg, mellan det som den behärskar och det som den inte behärskar. Nästa 

steg är för svårt för individen att klara själv, men kan bli överkomligt tillsammans med 

någon annan med något större kunskap inom ämnet. Det är en potentiell utvecklingsnivå 

där ny kunskap kan skapas med hjälp av en vuxen eller ett annat barn som kan mer och 

kan vägleda genom att visa, ställa frågor, utmana och genom kulturella tecken ge 

verktyg för barnet att behärska den proximala utvecklingszonen. (Lindahl, 2002; 

Vygotskij, 1978) 

Vygotskij betonar lekens betydelse för barns utveckling. Det är i leken som barn 

använder de kulturella verktygen de fått i dessa samspel med andra, i sina handlingar 

har de mål och motiv som de vill uppnå, men som kanske inte är uppenbara för barnet 

själv. Det är också i leken och skapandet som barn kan använda sin förmåga att 

kombinera verklighetselement i fantasin. Barnet får sätta upp sina egna regler för leken 

och vad det vill uppnå i denna, det kan vara ett sätt att skapa förståelse för någonting 

specifikt eller lära sig någonting nytt. När barn själva sätter upp mål för leken så är det 

möjligt för dem att verka inom den närmaste utvecklingszonen och förverkliga de egna 

målen. (ibid). 
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2.3 Reggio Emilia-inspirerat arbete 

Denna rubrik berör olika delar av ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt och hur det är 

möjligt att förstå den pedagogiska grundsyn som denna filosofi präglas av. Efter andra 

världskriget ville medborgarna i byn Cella, strax utanför staden Reggio Emilia, bygga 

upp ett nytt samhälle och utbildning där demokrati och delaktighet sågs som viktiga 

grundstenar. Loris Malaguzzi, som var en av grundarna till den pedagogiska filosofi 

som kom att prägla de nya verksamheterna i Reggio Emilia, menade att tanken måste 

vara i ständig förändring och att det är i kommunikation med andra som vi utvecklas i 

vårt tänkande (Jonstoij & Tolgraven, 2001). 

Den pedagogiska filosofi som Reggio Emilia präglas av kan förstås utifrån såväl ett 

postmodernt som ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket innebär att barn skapar 

mening i interaktion med andra och att kunskap inte kan förstås som universell utan är i 

ständig förändring beroende av kontext, tid och kultur (Dahlberg, Moss, Pence, 2002). 

Synen på kunskap i det Reggio Emilia-inspirerade arbetssättet utmanar det 

modernistiska där det rationella och fantasin ses som skilda från varandra. Den 

kunskapssyn som betonas i det socialkonstruktionistiska perspektivet handlar om att det 

är i det sociala samspelet som kunskap skapas, och kan även ses som kopplat till barnets 

erfarenheter i relation till sin omgivning. Barnet ses som ett rikt, kompetent och 

intelligent barn som skapar mening och konstruerar sin egen kunskap i samspel med 

andra. (Jonstoij & Tolgraven, 2001) 

Kommunikationen och dialogen ses som en viktig del i barns lärande, och miljön ses 

som betydelsefull för att de ska få utforska och pröva hypoteser utifrån sin omgivning. 

Nedan så berör vi hur det är möjligt att se på språk och kommunikation samt miljöns 

betydelse inom Reggio Emilia-inspirerade verksamheter. 

Barns hundra språk 

De hundra språken som Loris Malaguzzi beskriver i sin kända dikt Ett barn har hundra 

språk handlar om barns sätt att kommunicera vilket de i staden Reggio Emilia menar är 

grunden för lärande. De hundra språken syftar på den variation av uttryckssätt som barn 

kan använda för att skapa förståelse för sig själv och sin omvärld (Jonstoij & Tolgraven, 

2001). Barsotti (1997) reflekterar kring innehållet i dikten och menar att barns 
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uttryckssätt och förmågor kan ses som en helhet och att dessa är beroende av varandra. 

Hon betonar att man ska vara kritisk till all den media som barn möter i sin vardag, om 

de hela tiden är passiva mottagare av media utan att kritiskt reflektera kring innehållet 

kan det medföra att barns fantasi och kreativitet hamnar i skymundan. Därför ska man 

tillåta barnet att använda och uppleva så många estetiska uttryckssätt som möjligt för att 

kunna stimuleras och utvecklas i sitt skapande. (Ibid). 

Med stöd av olika projekt kan barnen ges möjlighet att kunna få uttrycka sig och 

använda sig av sina hundra språk. Pedagogers barnsyn och förhållningssätt är 

betydelsefullt för att se det kompetenta barnet. För att barnet ska få möjlighet att vara 

aktiv och delaktig i den pedagogiska praktiken så är det viktigt att ta hänsyn till barnets 

kunskaper, erfarenheter och reflektioner. Med det förhållningssättet blir det möjligt för 

barnet att ta makten över sina egna lärprocesser. (Hirst, 2001; Lindahl, 2002). 

Miljön som den tredje pedagogen 

Miljön som den tredje pedagogen är en aspekt att ta hänsyn till, att rummen och 

materialet är inspirerande för barn, vilket kan bidra till att de kan använda sin fantasi 

och kreativitet i skapandet. För att det ska bli ett naturligt lärande bör barnen också ges 

möjlighet att själva utforska och skapa tillsammans med pedagogerna som vägleder och 

stödjer, istället för anvisar. Det finns inga rätta svar på hur man ska förändra miljön i 

verksamheterna. Men genom att utgå från den pedagogiska dokumentationen kan 

verksamheten och materialet anpassas och förändras efter barnens intresse, för att i sin 

tur främja det pedagogiska arbetet. (Dahlberg, Moss & Pence, 2002; Vygotskij, 1995). 

2.3.1 Ett postmodernt perspektiv - kunskap i en föränderlig värld 

I det Reggio Emilia-inspirerade arbetssättet så har man lämnat det normaliserande sättet 

att se på barn som den modernistiska kvalitetsdiskursen präglas av. Dahlberg, Moss & 

Pence (2002) beskriver hur Reggio Emilias filosofi har övergått till en meningsskapande 

diskurs, ett postmodernistiskt och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där 

människan ses som socialt konstruerad och att meningsskapande sker i dialog med 

andra. I kvalitetsdiskursen återfinns ett reproducerande sätt att lära där pedagogens roll 

blir att förmedla kunskap, medan den meningsskapande diskursen förutsätter att varje 

individ deltar och konstruerar sin förståelse i samspel med andra (ibid). 
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Dahlberg (2003) beskriver hur modernismens utvecklingspsykologi fortfarande har ett 

stort inflytande över hur vi ser på barn trots att vi har allt mer medicinsk och biologisk 

kunskap kring barns utveckling. När universella utvecklingsstadier och normalisering är 

utgångspunkt för att beskriva barns utveckling så blir barnens erfarenheter, 

kompetenser, tankar och känslor oviktiga. Vi skapar en konstruktion av vad ett barn är, 

kan och borde vara genom förhållningssätt och hur vi väljer att beskriva och tala om 

barn. Dahlberg (2003) menar att den barnsyn vi har påverkar barnens möjligheter till 

gemenskap, letar vi efter avvikelser hos barn så bidrar vi till deras utanförskap. Inom 

Reggio Emilias filosofi så har de gått ifrån den norm som funnits vad gäller barnsyn och 

istället talar de om det rika och kompetenta barnet. Istället för att klassificera och 

normalisera barn, så ses olikheten som en tillgång och något som skapar nya 

möjligheter. 

Detta kan även diskuteras utifrån förhållningssätt och respekt för andras olikhet. För att 

i en demokratisk verksamhet synliggöra andra så behövs ett öppet sinne och en vilja att 

se och lyssna på andras röster. I förskolan är detta en viktig aspekt för att i estetiska 

aktiviteter kunna skapa mötesplatser för barn där de kan utveckla relationer där 

mångfald och olikhet kan ses som tillgångar och där barnen kan få syn på möjligheterna 

hos varandra. (Dahlberg, Moss & Pence, 2002) 

Pedagogisk dokumentation 

Den pedagogiska dokumentationen används i Reggio Emilia som ett verktyg för att få 

syn på barns utveckling och lärandeprocesser för såväl individen som gruppen (Häikiö, 

2007). Utifrån ett postmodernt perspektiv är det viktigt att kunna se till varje individs 

utveckling samt det lärande som sker i samspel med andra, vilket är viktiga aspekter i 

Reggio Emilias filosofi, och det är i den pedagogiska dokumentationen som detta kan 

synliggöras, reflekteras kring och arbetas vidare med. Inom estetiska aktiviteter blir det 

särskilt viktigt för att få en inblick i både vad barnen rent praktiskt gör i aktiviteten, vad 

som sker i samspelet mellan barnen samt hur de reflekterar kring skapandet. 

I Reggio Emilia-inspirerade förskolor kan den pedagogiska dokumentationen användas 

som ett redskap för reflektion över pedagogisk praktik, det vidgar och skapar 

utmaningar i det kreativa arbetet (Dahlberg, Moss & Pence, 2002). Förskolans 

verksamhet kan med hjälp av den pedagogiska dokumentationen bli en social kultur där 
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allas röster kan bli hörda för att få en mångfald av olika perspektiv. Det blir ett 

demokratiskt arbetssätt och ett gemensamt meningsskapande där mångfalden av 

perspektiv bidrar till lärande och något specifikt kan förstås på många olika sätt. 

(Dahlberg, Moss & Pence 2002; Häikiö, 2007; Lindgren & Sparrman, 2003) 

Bjervås (2011) beskriver pedagogisk dokumentation som ett verktyg där barnens röster 

lyfts, vilket kan användas som grund för gemensamma reflekterande samtal. I detta 

synliggörs barnens processer och det samspel som finns mellan såväl barn som 

pedagoger. Det skapar även en verksamhet där barnen kan känna att de är del utav en 

demokratisk verksamhet och att de tas på allvar. 

Den pedagogiska dokumentationen kan göra meningsskapandet givande när man 

involverar flera olika sätt att kunna synliggöra barns lärande och hur kommunikationen 

sker. För att föra den pedagogiska dokumentationen framåt och utveckla den måste vi se 

barnen som subjekt och vara medvetna om det oväntade (Lindahl, 2002). Med ett sådant 

förhållningssätt så blir det möjligt att i de estetiska lärprocesserna utmana barnen vidare 

utifrån där de befinner sig och i samspelet få nya infallsvinklar på hur man kan arbeta 

estetiskt. 

Etik och kritiska röster kring dokumentation 

En problematik med den pedagogiska dokumentation gäller barns integritet, 

dokumentation som finns i verksamheterna på barn. Denna finns tillgänglig för det 

enskilda barnet, pedagoger och arbetslag, föräldrar och för kompisar. Barnen erbjuds 

ingen anonymitet, det är oftast föräldrarna som avgör om barnen får bli dokumenterade 

med olika medieverktyg. Att utgå från barns perspektiv är att se till barnet, att ställa 

frågor och få tillåtelse att dokumentera under aktiviteterna. Det handlar om att ge barn 

rätt till sin integritet när det gäller dokumentationen och hur den används. (Lindgren & 

Sparrman, 2003). Bjervås (2011) betonar vikten av att inte fastna i att klassificera och 

kategorisera barn, vilket kan vara en risk även inom pedagogisk dokumentation. En 

annan problematik som tas upp är maktperspektivet där barnen hamnar i ett underläge 

som den som blir dokumenterad, vilket är viktigt att reflektera kring som pedagog. 

Turner och Wilson (2010) diskuterar tillsammans med kunskapsledare inom Reggio 

Emilia vad som definierar dokumentation och vilka missuppfattningar som finns kring 

detta. En vanlig missuppfattning är att dokumentationen används för att på ett bättre sätt 
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lära ut vad lärare redan vet, då det istället bör ses som ett sätt att bättre lära oss vad barn 

redan vet. Det är även vanligt att fokusera på att dokumentationen ska vara linjär och få 

ett avslut, när den istället kan bidra till att skapa förståelse för omvärlden och väcka nya 

frågor och funderingar. I artikeln läggs också vikt på den demokratiska kultur som 

barnen får vara en del av när dokumentationen används som ett sätt att låta barnen 

uttrycka sig och diskutera tillsammans, vilket i sin tur kan bidra till barnens 

identitetsskapande och meningsskapande (ibid). 

2.4 Aktuell forskning - barns skapande i förskolan 

Änggård (2005) har studerat barns bildskapande och diskuterar kamratkulturer ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Detta är intressant eftersom vi valt ett kulturhistoriskt 

perspektiv på estetik, som faller inom ramarna för det sociokulturella. Författaren 

beskriver hur barns bildkulturer är någonting som de förvaltar sinsemellan och att den 

skiljer sig från vuxenvärldens sätt att se på bild och meningsskapande. Det finns i det 

modernistiska perspektivet ett romantiskt sätt att se på barns bildskapande som 

originellt och autentiskt, samtidigt som det postmodernistiska fokuserar på de sociala 

och kulturella aspekterna av bildskapandet. (ibid) 

Det postmoderna perspektivet såväl som det kulturhistoriska betonar kontextens roll för 

barns meningsskapande, vi har därför även valt att använda aktuell forskning av Kress 

som är social semiotiker. Kress (2000) betonar hur barns representationer och 

kommunikation i bilder påverkas av deras sociala och kulturella bakgrunder, men 

behöver även förstås utifrån den aktuella kontexten så som normer, värden och kultur. 

De skapar representationer som har sitt ursprung i individens intresse och 

erfarenhetsvärld. Pedagogens roll blir därmed att anpassa förskolans verksamhet och 

innehåll utifrån barns tankar och erfarenheter för att kunna skapa meningsfullt lärande 

för barnen och bidra till deras kreativitet i estetiska aktiviteter. 

Det finns en stor potential till lärande i barns skapande med estetiska uttryck där de 

utgår från sådant som engagerar och intresserar dem. Materialet har betydelse för barns 

fantasi och kreativitet och främjar hur barnet i det aktuella skapandet kan göra avtryck 

och därmed förmedla och uttala känslor. Pedagogernas relation till barnen ses som 

viktig då de kan ge barnen tillgång till fler aspekter av bildskapandet och erfarenheter 
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som de troligtvis inte skulle utforska på egen hand. Med stöd från en vuxen kan barnen 

även få fler verktyg att använda till mer variation i sitt bildskapande. (Änggård, 2005) 

Kress (2000) beskriver hur barn i sina representationer använder de verktyg som de har 

kunskap om och väljer utifrån det, det mest lämpliga för det aktuella ändamålet. Något 

som kan vara viktigt att beakta som pedagog är att olika material har olika 

handlingserbjudanden och möjligheter för barns kreativitet och meningsskapande 

(Kress, 1997). 

Ett sätt att se på estetiskt arbete är att det i skapandet är möjligt att förstå och hantera 

världen, vilket även Malmström (2006) beskriver i sin studie av estetisk verksamhet på 

en konstskola för intellektuellt funktionshindrade. I bilden gestaltas verkligheten på 

olika sätt för olika människor och i skapandet kan individen synliggöra sig själv och 

sina intentioner. Malmström (2006) belyser även hur ett vidgat språkbegrepp kan bidra 

till nya sätt att kommunicera, exempelvis med hjälp av de estetiska uttryckssätten. Med 

bilden som ett pedagogiskt redskap kan barn skapa sig en fördjupad förståelse kring ett 

fenomen. Barn skapar representationer i bilden och kombinerar detta med det verbala 

språket vilket kan leda till nya tankar och reflektioner. (Malmström, 2011). 

Lindahl (2002) har forskat kring hur pedagoger vägleder barn i problemlösning genom 

bild och form i Reggio Emilia-inspirerade verksamheter. Hon har även använt sig utav 

kulturhistorisk teori som analytiskt raster för sin studie. Författaren menar att det 

kreativa samtalet kan beskrivas som ett estetiskt möte där ingenting är förgivettaget utan 

fokuserar på det som barnen vill skapa förståelse kring. I det estetiska mötet mellan barn 

och pedagog kan barnet ta initiativ till samtal där även bilden kan fungera som ett 

redskap för kommunikationen. Pedagogens roll i detta samtal blir då att utmana barnet i 

dess tankar och komma med nya perspektiv och infallsvinklar. Detta medforskande 

förhållningssätt är något som de kommunala förskolorna i Reggio Emilia tagit till vara 

på samtidigt som barnet får möjlighet att pröva sina hypoteser och teorier i samspel med 

andra vuxna och barn. (Lindahl, 2002). 

Hesterman (2013) har studerat hur barn lär och kommunicerar multimodalt och menar 

att lärare i sin praktik anpassar sitt förhållningssätt efter vad de tycker är viktigt för 

lärandet i förskolan och kan mycket väl komma att blanda och modifiera flera olika 

arbetssätt i praktiken. Hesterman (2013) belyser i sin studie det Reggio Emilia-
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inspirerade förhållningssättet som mycket positivt för barns lärande i tidiga år och kan 

stödja ett multimodalt lärande och barns hundra språk. Det kan även vara ett gott 

alternativ till traditionella undervisningsformer, eftersom den allt mer tekniskt 

avancerade världen vi lever i har allt större krav på att även utbildningen förnyas och 

förändras. 

2.5 Sammanfattningvis 

I vår studie utgår vi från Vygotskijs kulturhistoriska teori och hans estetiska position 

samt den proximala utvecklingszonen. Utifrån ett postmodernt och 

socialkonstruktionistiskt perspektiv beskriver vi även delar av den pedagogiska 

grundsyn som finns inom Reggio Emilia-inspirerade verksamheter som är relevanta 

utifrån studiens syfte. I teoridelen beskrivs även några olika sätt att förstå begreppet 

estetik utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Den aktuella forskningen berör barns 

skapande i förskolan utifrån olika sätt att se på estetiken, bland annat Reggio Emilia-

inspirerat och estetikens värde för pedagogisk verksamhet. Barns intressen, erfarenheter 

samt sociala och kulturella kontexter ses som betydelsefulla för det estetiska skapandet. 

Det estetiska ses även som ett språkligt och kommunikativt redskap för 

meningsskapande. Med stöd i dessa teoretiska utgångspunkter tänker vi oss kunna 

urskilja olika sätt att förstå det resultat som framkommit av studien utifrån sociala och 

kulturella aspekter på estetik. 
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3. Metod 

Vi har i vår studie använt oss utav kvalitativa intervjuer för att ta reda på hur pedagoger 

tänker kring estetik, estetiska lärprocesser samt vilket värde estetik har i förskolans 

verksamhet. Genom att utgå ifrån och analysera den empiri vi fått fram i vår 

intervjustudie så har vi hittat teman och variationer i informanternas svar. Resultatet 

redovisas tillsammans med den analys vi har gjort utifrån den aktuella 

forskningsbakgrund och teori som ligger till grund för arbetet. 

Kvalitativ metod syftar till att tolka, beskriva och skapa förståelse för de resultat som 

framkommit i studien. Syftet är inte att förutse, generalisera eller förklara. (Stukát 

2011). Det har i vår studie inneburit att vi har transkriberat och tolkat de data som 

framkommit i intervjuerna, försökt skapa en bild av informanternas svar utifrån vårt 

syfte och sedan strävat efter att skapa förståelse för hur det är möjligt att förstå deras 

svar utifrån vår teoribakgrund. Denscombe (2009) beskriver hur kvalitativ metod 

genererar en detaljerad och rik mängd data som går på djupet, vilket kan vara en fördel 

för analysen av de kvalitativa data som framkommit. Däremot så är analysen av den 

kvalitativa empirin mycket tidskrävande då det är en stor mängd data som behöver 

behandlas och struktureras. Det är dessutom data som forskaren inte kan kategorisera 

och hitta teman inom på ett enkelt sätt, så som datorprogram kan vara ett hjälpmedel vid 

kvantitativa metoder. En fördel är dock att det i analys av kvalitativ data kan finnas flera 

tänkbara förklaringar till det som framkommer i empirin och att det går att dra olika 

slutsatser kring det. Det krävs att forskaren hanterar empirin på ett försiktigt sätt för att 

resultatet ska vara oberoende av forskarens bakgrund och förförståelse. Denscombe 

(2009) beskriver även vikten av att man som forskare ser till att inte försumma empiri 

som avviker från övrig data. Av den anledningen så har vi strävat efter att resultatet ska 

spegla informanternas svar och ta stöd i en mängd excerpt för att förstärka det som vi 

betonar i resultatet. 

3.1 Intervjustudie 

För att kunna få fram ett djup i informanternas svar så har vi strävat efter att skapa ett 

gott samtalsklimat under intervjuerna och ställa relevanta öppnande frågor och 

följdfrågor. Vi har valt semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att vi som 

intervjuare har ett antal frågor och ämnen att beröra, men är flexibla vad gäller 
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ordningsföljd och ger utrymme för att den intervjuade ska kunna utveckla sina svar, 

tankar och idéer (Denscombe 2009). Det är även viktigt att under intervjun hålla sig till 

det ämne som studien avser undersöka eftersom ett ostrukturerat upplägg kan komma 

att fokusera på ämnen som ligger utanför det valda undersökningsområdet (Rossman & 

Rallis 2012). Av den anledningen föredrar vi ett semistrukturerat upplägg framför ett 

ostrukturerat. Kvalitativa intervjuer ställer krav på oss som forskare att ge en känsla av 

ett vardagligt samtal samtidigt som det är tillräckligt styrt för att vi ska kunna få svar på 

våra frågeställningar. 

Den kvalitativa intervjun har flera likheter med ett vardagligt samtal, men har en större 

grad av styrning i samtalet och fokuserar på ett särskilt ämne. Det kan vara 

underlättande att som forskare utgå från vissa punkter för att få fram ett relevant 

resultat, men det är av stor vikt att den intervjuade får möjlighet att uttrycka sina egna 

tankar på ett fritt sätt. (Holme & Solvang 1997) Vår centrala frågeställning handlar om 

att synliggöra informanternas tankar och resonemang kring estetik, därför ser vi detta 

som särskilt viktigt för vår studie. 

3.2 Val av informanter 

Vi har i vår studie intervjuat förskollärare, pedagogistor och ateljeristor, vilka vi 

benämner som pedagoger fortsättningsvis i arbetet. Vi ser detta som fördelaktigt 

eftersom samtliga har en pedagogisk utbildning i grunden men olika erfarenheter och 

pedagogiska inriktningar. Vårt fokus har inte varit att ta reda på vad de olika 

yrkesrollerna har för syn på estetiken, utan att få en innebördsrikedom i resultatet. 

Samtliga pedagoger arbetar på olika Reggio Emilia-inspirerade förskolor och skolor i 

Skåne. Namnen på informanterna är i arbetet fingerade för att avidentifiera dem och 

behandla deras information konfidentiellt. 

Våra fem informanter är följande: 

Mona, pedagogista och förskollärare. 

Karin, ateljerista och fritidspedagog. 

Lisa, förskollärare. 

Helena, ateljerista och barnskötare. 

Vera, förskollärare. 
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3.3 Genomförande 

Vi har gjort vår studie i fyra förskolor och en förskoleklass i Skåne som har uttalad 

Reggio Emilia-inspirerad verksamhet. Vi har kontaktat 20 förskolor och har utifrån det 

lyckats få fram fem intervjupersoner, vilket vi ansåg var tillräckligt för att kunna 

tematisera de olika svaren och få en bild av hur pedagoger tänker kring estetik i Reggio 

Emilia-inspirerade verksamheter. Informanterna har fått veta det övergripande syftet 

med studien men inte fått några intervjufrågor i förväg, då vi ville behålla ett fritt 

upplägg under intervjuerna. Båda författarna har varit delaktiga i intervjuerna för att 

kunna ställa fler relevanta följdfrågor då det kan vara möjligt att tolka informanternas 

svar olika och hitta olika infallsvinklar utifrån dessa. Vi har intervjuat en informant i 

taget och har under intervjuerna använt oss utav mobilappar med röstinspelning. 

Intervjuerna har varit mellan 40 och 80 minuter långa, det som avgjorde längden på 

intervjuerna var hur mycket informanterna ville berätta. 

Inför intervjuerna har bägge författarna tillsammans och med handledare noggrant gått 

igenom intervjufrågor samt tänkbara följdfrågor, se bilaga 1. Vi valde frågor utifrån 

studiens syfte och tanken att de skulle vara öppna och lätta att relatera till samt ge oss 

möjlighet att vidareutveckla med följdfrågor.  

Inför intervjuerna har bägge författarna tillsammans och med handledare noggrant gått 

igenom intervjufrågor samt tänkbara följdfrågor, se bilaga 1. Vi valde frågor utifrån 

studiens syfte och tanken att de skulle vara öppna och lätta att relatera till samt ge oss 

möjlighet att vidareutveckla med följdfrågor. Vi var ute efter pedagogernas resonemang 

kring estetik och ville med intervjufrågorna öppna upp för olika aspekter av estetiken 

och valde därför frågor som berörde estetiska uttrycksätt, kreativitet, fantasi och 

samspel i estetiska aktiviteter. Stukát (2011) beskriver vikten av att noga motivera de 

intervjufrågor som väljs ut och varför de är viktiga för studien samt att de tolkningar vi 

gör ska vara giltiga. 

3.4 Bearbetning av det empiriska materialet 

Vi har inledningsvis lyssnat igenom intervjuerna och transkriberat dessa för att få en 

större tydlighet och överblick av materialet. Detta har vi sedan bearbetat genom att koda 

vår data, vilket innebär att vi har letat efter nyckelbegrepp i texterna för att kunna 

identifiera när de intervjuade uttalar sig om specifika saker och sedan kunna 
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kategorisera det som haft relevans för studiens syfte och frågeställning (Kvale, 2014). 

Vi kodade vår data under 23 olika nyckelbegrepp som vi utkristalliserade genom att 

båda författarna lyssnade igenom intervjuerna och läste transkriberingen av dessa flera 

gånger med studiens syfte i åtanke. Nyckelbegreppen förekom ofta i intervjuerna och 

betonades av flera av informanterna som betydelsefulla i relation till estetik. Vi valde 

även att inte sålla bort pedagogisk dokumentation och miljön som tredje pedagog som 

inte har en självklar koppling till estetiken, men som vi noterade av informanterna 

frekvent talade om i samband med ett estetiskt förhållningssätt. Sedan delades dessa in i 

ett färre antal kategorier och empirins innehåll kodades i syfte att konstruera temata, 

vilka är som följer; 4.1 Estetiska uttryckssätt och de hundra språken, 4.2 Pedagogisk 

dokumentation i relation till estetiska ämnen och gemensamt utforskande, 4.3 Barns 

utforskande av estetiska material och miljöer. Under dessa följer även underrubriker där 

vi går djupare in på olika aspekter som informanterna talar om utifrån de temata som 

konstruerats. 

3.5 Metoddiskussion 

3.5.1 Trovärdighet och rimlighet 

Trovärdighet 

Vi är medvetna om att vår förförståelse kan komma att påverka hur vi tolkar resultatet. 

Larsson (1994) beskriver svårigheten i att redogöra för all förförståelse som man har 

som kan komma att påverka hur vi tolkar resultatet, men att det då kan handla om det 

som är rimligt utifrån studiens syfte och innehåll. Av den anledningen har vi i vår 

forskningsbakgrund och teoridel redogjort för det perspektiv som vi utgått från i vår 

studie där kulturhistorisk teori, postmodernism och socialkonstruktionism är centrala. 

Detta kan också förstås som det relevanta ur vår förförståelse kring estetik och Reggio 

Emilias filosofi. 

Vi har strävat efter att hitta en teoretisk mättnad i vår intervjustudie. Strauss & Corbin 

(1998) beskriver hur teoretisk mättnad uppnås genom att samla in data tills de valda 

kategorierna når en mättnad och ingen ny eller relevant data framkommer i intervjuerna. 

Detta är viktigt för att få en högre trovärdighet på studiens resultat. Innehållet i 

intervjuerna med våra informanter har varit djupgående men kan dock inte ses innehålla 
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en bred variation då de intervjuade varit få till antalet. Empirin kan därför inte ses som 

allmängiltig för Reggio Emilia-inspirerade pedagoger i stort, utan som några röster 

bland många. 

I kvalitativa studier kan tolkningen av resultatet få en högre kvalitet och större precision 

om studien har en innebördsrikedom. Vi har strävat efter att få fram fylliga 

beskrivningar för att kunna göra en tydlig gestaltning av resultatet och för att analysen 

inte ska förlora sin innebörd. (Larsson, 1994) 

Rimlighet 

För att öka rimligheten i transkriberingen av intervjuerna så har vi valt att bägge två 

lyssna av ljudinspelningarna och skriva ut dem för att kunna hitta eventuella ord som 

skiljer sig åt och utifrån det se till att innebörden i transkriberingen blir korrekt (Kvale, 

2014). 

En risk med intervjuer kan vara att informanterna svarar utifrån vad som de tror 

förväntas av dem, det som är korrekt, medan de i praktiken kanske gör på ett helt annat 

sätt. Eftersom vi inte var ute efter att se hur pedagogerna arbetar med estetik i praktiken 

utan hur deras tankar kring estetik ser ut var detta ett mindre problem, men något vi haft 

i åtanke under analysen av empirin. (Holme & Solvang, 1997). Vi valde att inte lämna 

ut några intervjufrågor på förhand eftersom vi var ute efter informanternas spontana 

tankar kring ämnet. Vi nämnde dock redan i första kontakten med förskolorna vad som 

var studiens syfte för att det skulle kunna bli ett mer djupgående samtal och att 

informanterna skulle känna sig trygga inför intervjuerna. Utfallet av detta blev positivt 

eftersom vi fick informanter som hade erfarenheter av att arbeta med estetik och var 

genuint intresserade av ämnet, vilket i sin tur bidrog till djupgående svar på våra 

intervjufrågor. 

Vad hade vi kunnat gjort annorlunda? 

Något som vi har reflekterat kring är om det hade varit en fördel om vi hade kontaktat 

förskolorna som vi samarbetat med i ett tidigare skede, då vi insåg att det var en relativt 

låg andel av de kontaktade förskolorna som var intresserade av att vara med i vår 

intervjustudie. Det hade även kunnat vara en fördel att se till att få klartecken från 

förskolecheferna i ett första skede, då vi frekvent blev hänvisade till dem i kontakten 

med förskolorna. Sådana små tidssparande åtgärder hade kunnat visa sig värdefulla då 
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vi upplevt att tiden för arbetet har varit kort. Vi har även funderat kring vilka typer av 

metod vi hade kunnat använda till vår studie. Det hade kunnat vara en möjlighet att göra 

en observationsstudie, men då hade fokus istället varit att undersöka på vilket sätt 

pedagoger inom Reggio Emilia-inspirerade förskolor arbetar med estetik. Eftersom vi 

var mer intresserade av resonemanget kring estetiken så föreföll sig en intervjustudie 

som mer lämplig för syftet. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Vi följer de forskningsetiska principer som gäller för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Det innebär att vi följer fyra huvudkrav - informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet innebär i stora drag att vi i 

mötet med deltagarna i studien tydligt informerat om vilka vi är, vilket syfte vår studie 

har och hur den kommer att gå till. Samtyckeskravet innebär att vi även ser till att få 

samtycke från samtliga deltagare i studien. Konfidentialitetskravet innebär för vår del 

att vi avidentifierar de intervjuade och tillämpar en datasäkerhet där uppgifterna 

hanteras på ett lagenligt och säkert sätt. Vi har även valt bort delar av empirin som berör 

sådant som skulle kunna härledas till informanterna. Ljudinspelningarna från 

intervjuerna har noga transkriberats och excerpten som valts ut till resultatet lyssnades 

av ytterligare en gång av båda författarna för att ge en så korrekt återgivning av 

informanternas svar som möjligt. Nyttjandekravet innebär att vi inte kommer att 

använda oss av de insamlade uppgifterna till någonting annat än till vår 

forskningsstudie. (Vetenskapsrådet 2002)  
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4. Resultat 

I vårt resultat redogör vi för informanternas resonemang kring olika perspektiv av 

estetiken i tre kategorier. Den första berör estetiska uttryckssätt och de hundra språken, 

där beskriver pedagogerna hur estetiken och det rationella behöver ses som 

sammanflätade och att estetiken har ett värde både för sig själv och som ett stöd för 

andra ämnen och de talar om en helhetssyn på barnet och det estetiska arbetssättet. 

I den andra kategorin berörs pedagogisk dokumentation i relation till estetiska ämnen 

och gemensamt utforskande. Pedagogerna talar om att utgå från barnens intresse för att 

kunna inspirera och utmana i det estetiska arbetet. De beskriver både barngruppen och 

arbetslaget som tillgångar - varje individ är viktig på sitt sätt. Etiska aspekter tas även 

upp av pedagogerna i relation till barns alster och pedagogisk dokumentation. 

Den tredje och sista kategorin berör barns utforskande av estetiska material och miljöer 

och pedagogerna betonar vikten av att dessa ska vara välplanerade, tilltalande och 

inbjudande. De beskriver även materialkännedom som något betydelsefullt för såväl 

barn och vuxna i verksamheten. Miljöerna beskrivs som mötesplatser och samspelet i 

estetiska aktiviteter ses som viktiga i skapandeprocesserna. 

4.1 Estetiska uttryckssätt och de hundra språken 

4.1.1 Relationen mellan fakta, fantasi och kreativitet 

I intervjuerna beskriver pedagogerna hur barn kan vara väldigt olika i hur de lär sig och 

undersöker någonting.  

”När vi startar ett projekt så är en del barn väldigt faktainriktade och vill ha det. 

Andra njuter av att få fantisera, få prova på. Vi kan inte säga att det ena är mer rätt 

än det andra.” (Karin) 

Pedagogerna strävar efter att uppmuntra både de barn som är faktainriktade och de som 

hellre vill fantisera och menar att bägge delarna behövs. 

I våra intervjuer kan vi utläsa att pedagogerna ser på fantasin och kreativiteten som 

sammankopplade med estetiken. 
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“Återvinningsmaterialet är verkligen... så att ingen vet vad det ska bli. Det finns alla 

möjligheter och det är verkligen kreativitetsmaterial och barnen frossar fullständigt i 

det och det har blivit en helt annan möjlighet.” (Karin) 

Återvinningsmaterial, vilket även används i de pedagogiska verksamheterna i Reggio 

Emilia, beskrivs som ett bra verktyg eftersom det är föränderligt och fritt utan bestämda 

handlingserbjudanden, där det inte finns enbart en lösning på hur det ska användas. Det 

skapar på så sätt möjligheter för barnen att använda sin kreativitet och fantasi. 

Pedagogerna beskriver också miljöns och ateljéns betydelse för fantasin och 

kreativiteten, det är också där som barnen kan mötas och skapa tillsammans. 

“Alltså fantasin är ju jätteviktig för lärandet, absolut. Om man tänker ateljén, det är 

ju en plats för själva görandet, för kreativiteten. Och i en ateljé känner jag att det 

finns en väldigt stor plats för fantasin att komma till sin rätt. Genom när du gör och 

skapar olika saker [...] Jag tycker att den får sin chans att kunna utvecklas i, genom 

att man jobbar med olika estetiska ämnen.” (Helena) 

Barnen får i ateljén utforska och vara kreativa med materialet vilket i sin tur gör att de 

utvecklas inom de estetiska ämnena. 

En av pedagogerna berättar hur de på ett stämningsfullt sätt brukar iscensätta böcker 

eller någonting som har utgångspunkt i det barnen kommit på. Detta gör de inte på 

förskolan, istället så dramatiserar de i en dunge i skogen. 

"Den här platsen är liksom inte riktigt fast på punkterna exakt på kvadraten, utan 

den är liksom i en dunge här, ungefär är den någonstans. Så när vi går dit så brukar 

vi hitta... kanske är det någon vält gren vi kan smyga under. - Nu går vi in på 

teatern. Så man liksom kan få med dem i spänningen och dramatiken precis när man 

går in och sätter sig. - Här är nog läktaren idag, och scenen." (Vera) 

Ett annat sätt att se på fantasin beskriver en av pedagogerna som att det är kopplat till 

barns fria lek där de kan gestalta och vara kreativa. På samma sätt kan pedagogerna 

gestalta för att inspirera och smitta av sig till barnen för att locka fram fantiserandet hos 

dem. Leken ses också som positiv för att man som lyhörd och inlyssnande pedagog ska 

kunna få syn på vad barn talar och fantiserar om, men berättar också att de kan behöva 

läsa in sig på det som barnen leker för att förstå det. 
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"Då måste jag berätta, det var väldigt roligt nu häromdan. Då hade vi lite om 

sådana här former, ni vet logiska block, cirklar och sånt här. Vi skulle då inspirera 

detta, det är ju ganska så... De är intresserade men vi tänkte att vi får göra det på ett 

roligt sätt. Så klädde jag och min kollega ut oss då lite och föreställde rösten lite 

sådär. Då var det en pojke på fem år som sa - Sluta nu att prata så." (Lisa) 

När vi diskuterar fantasi och kreativitet beskriver en av pedagogerna hur det rationella 

och fantasin inte kan förstås som oberoende av varandra, utan att de bildar en helhet. 

“Alla ämnen består liksom av det här logiska, rationella och fantasin. Och att det 

finns känslor och estetik i alla ämnen också, att man liksom inte får skala av det och 

ta bort, att bara jobba med det rationella, logiska eller bara jobba med fantasi. Utan 

att dom flätas samman och behöver varandra också för att, därför att man tappar 

barnen också om man bara jobbar med logiskt rationella saker och inte tar in 

känslorna.“ (Mona) 

Att allt flätas samman och bildar en helhet, vilket är viktigt om man vill få barnen med 

sig. 

4.1.2 Estetik som komplement till andra språk 

Pedagogerna beskriver att det i sökandet efter vad barnen är intresserade av är viktigt att 

inte bara se till det verbala språket utan att även se vad barnen visar med kroppen och 

vad de gör, de vill lyfta många olika sätt att kommunicera i verksamheten. 

"Hur värderar vi de här hundra språken? Det är så lätt att man fascineras mest av 

de barn som är verbalt framme, som kan sätta ord på vad de tänker och så. Men det 

är lika viktigt att få syn på de barn som genom sitt görande eller så, inspirerar barn. 

Så det är därför som vi tänker att när vi dokumenterar så dokumenterar vi varje 

barns bidrag till samlärandet." (Karin) 

Barnens olikheter innebär att de behöver olika verktyg och uttryck och att de estetiska 

uttryckssätten är positiva för att barnen ska få ta till sig kunskap på sitt sätt. Det blir 

pedagogens ansvar att erbjuda sådana språk som de inte varit med om tidigare och ge 

barnen möjlighet att prova på, känna och uttrycka sig på nya sätt. 
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I en av intervjuerna berättar pedagogen hur de arbetar tema-inriktat med färg och 

mönster, med barns hundra språk i åtanke. På så sätt får de också in läroplanens olika 

delar i det estetiska arbetet. Hon beskriver hur alla språk är lika viktiga eftersom barn är 

olika och uttrycker sig på olika sätt. Det kan vara ett sätt att hitta andra infallsvinklar för 

ett barn som har svårt att uttrycka sig verbalt. 

“Då var det ett barn som hade lite svårt med de sociala kontakterna och när han 

hade ritat sina bilder så hade han sådana munnar som var ledsna. Och jag förstod ju 

det för det hade varit konflikter i den här leken [...] Han kunde inte berätta vad som 

egentligen hade hänt, varför det hade blivit som det blev, han var ju bara fyra år, 

men han kunde rita en sån mun. Alltså det tyckte jag att jag kunde möta honom där 

och kunde säga: Var det då när vi lekte den leken? Och så hade vi ett samtal om 

det.” (Lisa) 

I det här exemplet hittar pedagogen andra vägar än det verbala för att kunna nå 

barnet. Pedagogen betonar också den befriande känslan som skapande arbete kan 

ha för såväl barn som vuxna. 

4.1.3 Estetik - ett värde i sig 

En av pedagogerna betonar vikten av att låta barnen möta kontraster och att de får 

undersöka, göra och uppleva utan att pedagogen berättar vad resultatet ska bli. Det 

handlar om att få upptäcka möjligheter och material med hjälp av de hundra språken. En 

annan aspekt som nämns är det verbala språket som ett estetiskt värde, som kan 

uppmuntra barnen till att använda ett mer målande språk. Exempelvis genom att tänka 

på hur man tilltalar barnen, variera rösten för att skapa stämning och använda ett 

varierat språk med synonymer och metaforer. Det ses även som viktigt att barn får 

prova på en variation av många olika material och att det ska finns stegrande 

utmaningar i det. Av den anledningen är det viktigt att personalen får prova på, känna 

och se skillnaden i att använda olika material i olika kvalitet. Materialets kvalitet har 

stor betydelse för lusten att prova på det och fördjupa sig i ett språk. 

Variationen återkommer i tankarna kring miljön och en av pedagogerna nämner hur de 

exempelvis kan ge barnen möjlighet att måla vid ett staffli och intill det har de möjlighet 

att måla med hjälp av en ipad där bilden är projicerad på väggen. De får möta målandet 

på olika sätt, med olika verktyg som har olika möjligheter. 
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"Har man experimenterat med rinnande vatten inne, så kanske tar man med sig det 

ut när det regnar eller tvärtom, eller vid sandbordet, inne men ute. Det är lika men 

ändå olika. Den torra sanden beter sig helt annorlunda än den våta sanden, vad kan 

det bero på? Ställa till det lite...” (Karin) 

I verksamheten försöker pedagogerna även utnyttja det som är unikt för ute- respektive 

innemiljö och synliggöra kopplingen mellan dessa för barnen. 

Pedagogerna beskriver vikten av att barnen får möjlighet att komma i relation till det 

som de ska arbeta med för att kunna hitta en uttrycksform som är lämplig. 

“Hur känns det att vara en solros? Vad gör du på natten? För det banar mycket iväg 

i fantasin och det räcker ju att man ger ett sånt uppslag och sen så kommer det ju 

hur mycket frågor som helst från barnen och plötsligt sitter de och pratar med 

solrosen och ställer frågor till den, och kompisarna svarar. [...] I relationen så föds 

också formen. Du måste ju ha en relation till det du gör för att kunna hitta en form. 

Ja, så det tycker vi är jätteviktigt, att sätta sig i relation med det man ska jobba 

med.” (Helena) 

Barngruppen har nyligen arbetat med solrosor och ateljén är full av dessa i alla möjliga 

färger, former och material. Pedagogen menar i det här exemplet att om de får känna på 

solrosen, lukta på den, titta i förstoringsglas och mikroskop med mera, så kommer de 

mer i relation till den och kan arbeta med den på ett annat sätt. 

I intervjuerna betonar pedagogerna vikten av en ateljé som är rik på material och 

verktyg där barnen kan arbeta självständigt, för att de ska kunna uttrycka sig på många 

olika sätt. En av pedagogerna berättar också att hon kan se de positiva effekterna av att 

arbeta hundraspråkligt med barnen. Det skapar engagerade och intresserade barn med 

större självförtroende. Begränsar man uttryckssätten så synliggörs inte heller barnens 

identitet. 

“Men om man bara jobbar med papper och penna och prata så... då tappar du 

barnen. På något vis så försvinner dom, dom blir inga personer eller subjekt utan de 

blir nästan som objekt. Du hittar liksom inte människorna bakom eller deras 

personligheter, de får inte utrymme.” (Mona) 

Pedagogen menar också att det är viktigt för barn att få med sig kunskap kring de olika 

sätt som finns att uttrycka sig på, det är verktyg som de behöver. Hon nämner hur 
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skolan har fått ett större fokus på det logiska och rationella samtidigt som uttryckssätten 

har skalats bort. För att inte begränsa barnen till det skrivna och det verbala så behöver 

vi välkomna andra sätt att uttrycka sig på och presentera dessa sätt för barnen. 

4.1.4 Estetiskt arbetssätt – allt hänger ihop 

En av pedagogerna berättar hur de utgår mycket från projekt i verksamheten och att det 

är i projekten som de många uttrycksätten används utifrån det som barnen intresserat sig 

för. 

"Ett projekt börjar oftast med en observationsperiod, där vi observerar barnen. Vad 

är de nyfikna på? Vad är det som är intressant? Vad ställer de för frågor? Vad gör 

de? Som pedagog kan man ju inte bara stå och observera utan du måste ju vara 

väldigt delaktig också, och nära det där som de är intresserade av. Så att det blir en 

fördjupning i det de känner är intressant. Så att man inte bara forcerar framåt, och 

genom det då kan man få mycket uppslag från barnen." (Helena) 

Pedagogerna beskriver hur projektet kan ta många olika riktningar beroende på barnen 

men betonar också vikten av att arbeta med olika övergångar och så många material 

som möjligt för att knyta ihop projektet. 

I en av intervjuerna så beskrivs hur de hundra språken handlar om att det ska finnas 

möjligheter för barn att uttrycka sig på alla dessa sätten. 

“Om man jobbar kring insekter, att det då finns många olika material till exempel att 

uttrycka kring de här insekterna, att undersöka, att få lov att använda sina ögon och 

verkligen titta och studera, att barn verkligen får det. Att de får den möjligheten att 

titta och studera och att du sen som pedagog tillhandahåller material som går bra, 

passar bra, att uttrycka. Inte bara material, det kan också vara i dramat, i teatern, 

att filma, att fotografera, att grafiskt rita. Men på något vis använder man materialet 

för att utforska. Så det är inte det att man ska rita av och göra en fin bild utan för att 

förstå till exempel hur en insekt fungerar.“ (Mona) 

Pedagogens roll blir att presentera de möjligheterna, att fundera kring hur man kan 

utmana barnen, hur man kan uttrycka något och på hur många olika sätt det går att 

uttrycka det. Samtidigt så berikar språken varandra. 
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4.2 Pedagogisk dokumentation i relation till estetiska ämnen och 

gemensamt utforskande 

4.2.1 Att utgå från barns intressen och nyfikenhet 

Pedagogerna i intervjuerna berättar hur de har undersökningsperioder där de undersöker 

vad barnen är intresserade av, vad de gör och vad de pratar om.  En pedagog beskriver 

hur de vid projektstart använder sig av drama för att inspirera barnen så att de ska få en 

upplevelse av någon form. I följande exempel beskriver en annan pedagog hur det kan 

se ut vid en undersökningsperiod i deras verksamhet. 

"Vad är det i rörelse som fascinerar barnen? Så har man en undersökningsperiod 

och tittar, vad är det för någonting? Vad är det ute och inne? Vi ser kanske att ute på 

gården så älskar de att cykla nerför backen och de tävlar om vem som kommer 

fortast ner. När det är vattenpölar eller i vattenleksrummet så är det virvlar kanske, 

det är också rörelse där." (Karin) 

Det som sedan framgår från undersökningsperioden lägger grunden för hur de ska gå 

vidare med barnens tankar i verksamheten. Sedan är det utifrån barnens önskemål som 

de leder verksamheten vidare, för det är barnen som ska driva verksamheten. 

En av pedagogerna beskriver att det är barnen som visar och berättar vad de är 

intresserade av, vad det är som de tycker är roligt. 

“Det kan vara en nyckelpiga, man kan arbeta ett helt år med en nyckelpiga. [---] Ju 

enklare det är desto bättre är det ju egentligen.” (Lisa) 

Man får anpassa projekten utifrån de infallsvinklar barnen får. Hon berättar att de 

brukar inspirera barnen till olika aktiviteter med estetiska uttryck såsom skapande med 

bild eller målning och drama. 

En pedagog berättar om en uppstart av ett projekt och hur de sedan gick vidare med det 

som barnen fascinerades av. 

“Till exempel när vi var i tunneln […] När barnen var där nere, och så blev det ett 

sånt häftigt eko. När ett av barnen säger ”Ho” så liksom så börjar hon så där... - 

Men det låter ju som musik. Och då får man ta hem det till kollegorna. Så var det fler 
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barn som spann på det här då, det blir ju nästan som musik, när vi ropar eller 

sjunger.” (Helena) 

De utgick från det som inspirerade barnen med musiken som de upptäckte i tunneln för 

att sedan skapa med olika typer av medier och material. 

I ett annat exempel så berättar pedagogen om att ge barnen redskap och låta dem 

experimentera med sina tankar och bidra med fantasi och inspiration till varandra. 

“De byggde upp den då, och det var så härligt för då sa de att där kommer 

kreativiteten in då och deras fantasi. Ja men det är ju så, det finns ju faktiskt rör inne 

i solrosblomman och de sänder ju ut signaler till fåglarna, så fåglarna vet när de kan 

komma och äta på fröna, när det finns frön. Då sänder solrosen ut en signal till 

fågeln, jaha, hur tänker ni då... Ja då går det ju en slang liksom en signal ut, och då 

var de ju tvungna att, ja men vi måste ju göra den där signalen. Det är ju den som 

går ut inifrån blomman och så går den upp, och det måste vara en ganska lång 

signal för den ska ju gå ändå upp i himlen och det är ju väldigt långt upp till 

fåglarna i himlen. Och då måste vi ju göra en fågel också. Ja men det är klart, och 

så börjar de då göra en fågel. Det är så häftigt, från en liten grej då, så blir det 

jättemycket mer. Nej men om den nu ger signaler ut till fågeln, då måste vi ju faktiskt 

ha frön. Vi måste ha solrosfrön i solrosblomman, då fick de ju börja göra 

solrosfrön.“(Helena) 

I exemplet skapar barnen hypoteser i det kreativa processen och problematiserar hur 

solrosen och  relationen till fåglarna fungerar. Under arbetets gång föds nya frågor som 

barnen undrar över och försöker besvara. 

4.2.2 Pedagogen som inspiratör och medutforskare 

Pedagogerna beskriver vikten av att utgå från barnen och sedan bestämma sig för ett 

projekt och ett innehåll för att sedan presentera och utmana barnen. 

“Sen handlar det ju om att man inte som pedagog är den förmedlande pedagogen 

utan den mer medutforskande pedagogen. Barn ska utmanas men det är ju en 

balansgång också att lyssna in och få tag på barnens frågor och på så vis kunna 

utmana.” (Mona) 
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De betonar även att det behöver finnas en öppenhet för barnens erfarenheter och frågor 

för att barnen ska kunna bli delaktiga. Även om det finns en bild av en medutforskande 

pedagog så är det även en fördel om man är insatt i ämnet, att man själv fått uppleva, 

funderat och ställa frågor, för att sedan kunna inspirera barnen. 

Pedagogerna beskriver hur de olika kompetenserna inom arbetslaget kan vara till hjälp i 

de estetiska ämnena och det är möjligt att hela tiden vidareutveckla sig genom att dela 

med sig av sina kunskaper. 

“Vi har olika kompetenser alla och vi lär av varandra. Det som inte jag har, det 

kanske någon annan har. Så jag kan lära mig utav dem, så det är ju en kollegial 

fortbildning.“ (Helena) 

Inom de estetiska uttryckssätten kan det vara så att man har olika personliga 

intressen och kompetenser som kan vara till nytta i verksamheten. 

4.2.3 Gruppen och samarbetet – en tillgång för alla 

Pedagogerna beskriver hur barn snabbt lär sig vad kompisarna har för olika 

kompetenser och vad de kan hjälpa varandra med. De menar även att det är ett viktigt 

pedagogiskt uppdrag att se till att alla barn får ses som tillgångar i barngruppen. En av 

pedagogerna beskriver i ett exempel hur de arbetade med just detta. 

“Vi skulle hitta det här barnet och hans förmågor och att han skulle bli en i gruppen. 

[---] De ska jobba i mindre grupper och på många olika sätt, uttryckssätt. Och vi ska 

lyfta honom så att han blir en tillgång för sina kamrater också, han ska inte vara så 

långt nere som han var utan ska lyftas och bli en tillgång i klassen och det lyckades 

vi med. Så nu fungerar det jättebra. Då fick vi in det här arbetssättet där vi jobbar 

på många olika sätt och vi jobbar med barnens frågor och de får ta med sina 

erfarenheter. Det är det som blir det viktiga.” (Mona) 

Det handlar om att se det enskilda barnet och få alla barn att känna sig värdefulla precis 

som de är. Pedagogerna beskriver även vikten av ett fritt samspel och att barnen ska 

kunna lära av varandra. 

“Samspelet är viktigt att det finns, men framför allt försöker vi lämna det till barnen, 

så att de ska kunna samspela fritt. [...] Att de ska kunna lära av varandra och att vi 
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försöker hela tiden, men fråga en kompis. De kanske kan hjälpa till, om man behöver 

hjälp, det är därför vi är här liksom.” (Vera) 

I estetiska aktiviteter kan barn inspirera och ta hjälp av varandra, genom att diskutera 

sinsemellan så kan de lära av varandra i den skapande processen. En av pedagogerna 

berättar hur det skulle kunna se ut när barnen löser problem tillsammans genom att 

jämföra sina erfarenheter. 

“Kanske Kalle vet som sitter bredvid dig, har du frågat Kalle eller har du frågat 

Lisa? Och de är ju jättevilliga dom som har kanske, ja men jag gjorde det innan, en 

häst då, och den skulle stå upp men den bara ramlade ihop, och då kom jag på att 

om man tog lite mer lera så ville den stå upp. Alltså det är lite det att man försöker få 

det här gemensamma lärandet barnen emellan, att de själva ska få tänka till.” 

(Helena) 

Det lärandet som sker i samspel mellan barnen i de estetiska aktiviteterna ses som 

en viktig del av processen. 

4.2.4 Etik och barns alster 

Något som pedagogerna belyser vikten av är att det inte enbart är de vuxna som ska 

välja vad som dokumenteras. De låter gärna barnen exempelvis hålla i kameran själva 

för att de ska få vara delaktiga i sin egen dokumentation. En av pedagogerna betonar 

också processens betydelse i skapandet, slutresultatet ses som mindre viktig ur ett 

pedagogiskt perspektiv, samtidigt kan det vara väldigt viktigt för barnet. 

“Vi ser ju själva processen, det är ju den som är det viktiga, själva slutresultatet 

känner vi är ju inte det, det är inte det som är det viktiga för oss pedagoger. För 

barnet är det ju väldigt viktigt så kanske. [---] Barnet äger det dom har gjort, så vi 

brukar alltid fråga barnen; är det okej om vi får behålla den här från dig, och vill de 

inte det då måste man liksom, låta dom få ta hem det. Men det är oftast nåt som - Ja 

men den kan ni ha, så kan ni tänka på mig när inte jag är här.” (Helena) 

Pedagogerna beskriver att de frågar barnen om hur de får använda barnens alster i 

verksamheten och menar att barnen äger sina bilder. De har med andra ord också rätt att 

välja vad som ska offentliggöras och det är även viktigt att deras alster sätts upp på ett 

respektfullt sätt. 



 

37 

4.3 Barns utforskande av estetiska material och miljöer 

4.3.1 Inspirerande material 

I en av intervjuerna beskrivs hur materialet kan bidra till att barnen vågar mer och blir 

inspirerade till att uttrycka sig estetiskt, exempelvis i dramatisering eller dans.  

“Nu ska alla komma här också känna på de här dukarna, och då var det precis som 

att det var något befriande att ha något i handen, då kunde man ju svänga såhär, då 

var det inte det själva dansen.” (Lisa) 

Pedagogen ville i det här exemplet att alla barnen skulle få känna på de dukar som de 

tänkt använda för att uppmuntra till dans och rörelse. Pedagogerna betonar även 

fördelarna med att använda olika typer av material och särskilt återvinningsmaterial. De 

menar att materialet ska vara tilltalande och inbjudande med många möjligheter och 

barnen ska kunna känna och utforska med sina sinnen. 

“För de har ju en oerhörd fantasi  så det kan ju bli vad som helst av ingenting.” 

(Lisa) 

När pedagogerna talar om materialet så är även hur man presenterar och sorterar det av 

betydelse samt att det ska vara tillgängligt för barnen. Det är även viktigt att ta hänsyn 

till vilka egenskaper materialet har och man behöver som pedagog en viss 

materialkännedom. 

“Flytande akvarellfärg är rätt så dyrt så, men en jättehäftig färg att använda och den 

ger ju väldigt mycket studs och så här tillbaka och om man använder den färgen, och 

då sen så erbjuder man väldigt dålig papperskvalité, då kommer ju inte riktigt den 

dyra färgen till sin rätt.” (Helena) 

I materialvalet är kvaliteten en viktig aspekt och barnen ska erbjudas bra material. 

4.3.2 Inspirerande miljöer och mötesplatser 

I intervjuerna beskrivs miljön återkommande som den tredje pedagogen och att tanken 

med ateljén är att barnen ska kunna vara självgående där med material framme och 

tillgängligt. 

Pedagogerna betonar vikten av att miljön är estetiskt tilltalande, inbjudande och 

tillgänglig för barnen. En av pedagogerna beskriver hur de redan i valet av interiör hade 
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i åtanke att barnens alster skulle framhävas samt att möblemang och material skulle vara 

lätt att variera och byta ut utifrån den aktuella barngruppens intressen. Deras 

avdelningar är åldershomogena av flera anledningar, för miljöns del handlar det om att 

kunna erbjuda stegrande utmaningar för barnen och att de ska vara nyfikna på att 

komma till nästa avdelning. Barnens arbetsro och fokus fanns också i åtanke och en 

öppenhet i miljön för att barnen ska ha överblick av det som händer i rummet. 

Pedagogen beskriver att deras vision är att den lärande miljön väcker glädje och 

nyfikenhet. 

En av pedagogerna anser att barnen ska få en tydlig bild av vad man kan göra i ett rum 

så fort man går in i det. Hon berättar även hur de arbetar med att förbinda olika typer av 

miljöer i de estetiska uttrycken, exempelvis genom att koppla samman ateljén med bygg 

och konstruktion för att ge barnen möjlighet att bygga upp världar. De håller på att 

införa digitala verktyg för att barnen ska kunna arbeta med ytterligare fler uttryckssätt 

som exempelvis ritplattor och webb-kamera. 

I en av intervjuerna beskriver pedagogen hur de skapat inne-miljöer och ute-miljöer på 

förskolan där barn själva kan experimentera och använda de estetiska uttryckssätten. I 

deras utemiljö har de fokuserat på att barnen ska få utforska med alla sina sinnen. De 

har bland annat trädgårdsland, fjärilsbuskar, scen och snickarhörna. Hon betonar vikten 

av att ha en genomtänkt miljö där det finns goda möjligheter att förändra mycket utifrån 

den barngrupp som man har och deras intressen. Hon menar också att man behöver 

skapa olika miljöer för olika barn och att vissa behöver mer stöd än andra. Miljön har 

även olika handlingserbjudanden beroende på hur den är utformad. 

“Jag ska säga att jag blir mer och mer förvånad över att det kan vara att man bara 

plockar bort nån sak och sätter dit något annat, så blir det en helt annan miljö för 

barnen. Det är väldigt intressant faktiskt. Att man ger dom rätt verktyg.” (Lisa) 

Detta beskrivs även av en annan pedagog, med ett annat exempel. 

“Det tycker vi är jätteintressant. att se hur barnen leker och att upptäcka  att har vi 

bilarna i höger hörna så leker de, man har vi dem i vänster hörna så leker de inte 

med bilar. Bara en sådan upptäckt är ganska häftig, i samma barngrupp.” (Vera) 

En av pedagogerna beskriver hur de förändrar i sin miljö ungefär en gång i månaden för 

att utgå från det som barnen lekt med och så mycket som möjligt finns alltid framme, 
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tillgängligt för barnen. Hon menar också att det är viktigt att reflektera kring hur barnen 

möter rummet eftersom de vill kunna se vad som händer i rummet, har de ingen 

överblick och kan se vad kompisarna gör så väljer de bort den miljön. På förskolan har 

de även fått in en kub som går att förändra utefter barnens intresse, som kan bli ett litet 

rum i rummet. Den har de använt som taktilkub för de minsta att upptäcka med sina 

sinnen, som läshörna, myshörna, ett litet hus, dockhus eller som en del av en lek. 

En av pedagogerna beskriver vikten av att ha en genomtänkt miljö och ett genomtänkt 

material för att kunna skapa positiva mötesplatser för barnen och där barnen spontant 

kan reflektera tillsammans. Vissa uttryckssätt fungerar bäst i små utrymmen medan 

andra kräver mer utrymme för att fungera optimalt. 

Är det ett material som man kan samlas många kring? Till exempel med de allra 

yngsta skulle man kunna sätta en stor klump med lera i mitten för det här är en 

mötesplats. Kanske ett runt bort så att alla når. Hade det varit ett rektangulärt bord 

så blir det liksom bredvid, det blir inte det här mötet, ögonkontakten." (Karin) 

Pedagogerna nämner också hur det har betydelse för barnen att kunna ha överblick av 

vad som händer och vad de andra i barngruppen gör. En av pedagogerna beskriver hur 

vissa barn kan ha svårt för att stanna upp och fördjupa sig i någonting och det skulle 

kunna tolkas som att de skulle vilja veta vad som händer i de andra rummen. 

"För hur lär sig barn? Jo det är ju när de känner att det är lustfyllt, meningsfullt och 

roligt. Att tvinga någon är inte till någons glädje och inte för de som vill vara kvar 

och fördjupa sig heller, utan det är det här att ta tillvara på lusten och nyfikenheten 

helt enkelt." (Karin) 

Med en mer öppen miljö där barnen kan se vad som erbjuds och har möjlighet att fritt 

välja vart de vill vara, så blir det lättare att finna arbetsro. 

En av pedagogerna belyser vikten av en miljö som är organiserad och tydlig när barnen 

går in i någonting nytt, för att de ska hitta inspiration och vara sugna på att sätta igång 

och skapa. 

Sen kan det vara kaos, men ur kaos föds ju kreativitet, det vet vi alla. Alltså just när 

man håller på och jobbar så kan det ju se ut så  - Woah.” (Helena) 

Ordningen ses som viktig i början av projekten men det behöver finnas utrymme för 

oreda under projektets gång och i barnens skapandeprocesser.  
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5. Analys med diskussion 

I vårt resultat kan vi se att pedagogerna beskriver vikten av att de estetiska ämnena inte 

ska åsidosättas utan att de behöver ses som en del av en helhet. Vi tolkar det som att 

pedagogerna i våra intervjuer ser de rationella ämnesområdena som beroende av de 

estetiska samt fantasin och kreativiteten. Detta kan tolkas som att pedagogerna har en 

helhetssyn på människan. Denac (2014) beskriver ett liknande synsätt i sin artikel där 

hon betonar vikten av att se hela individen i relation till utbildningssystemet. Vi tolkar 

det som att pedagogerna i vår studie anser att estetiken är viktig för att se till individens 

känslor och erfarenheter. En möjlig tolkning kan vara att de inspirerats av Vygotskijs 

teorier kring barns kreativitet och fantasi, i likhet med verksamheterna i Reggio Emilia. 

Vygotskij (1995) menar att det inte finns någon motsättning mellan det rationella och 

estetiska, vilket även är begrepp som informanterna i vår studie använder sig utav. 

Något som är viktigt att som pedagog kritiskt reflektera kring är vilka konsekvenser det 

kan få om barn inte får möjlighet att arbeta med olika uttryckssätt och estetiska material. 

Utifrån Kress (2000) teorier kring hur barn tillägnar sig representationsformer och 

Vygotskijs (1978) beskrivning av hur barn tillägnar sig kulturella tecken i samspel med 

andra, så skulle ett arbetssätt där estetiken inte får utrymme kunna begränsa barns 

möjlighet att utveckla sin kreativitet och fantasi. 

Vi kan urskilja en variation av sätt att se på fantasins roll i verksamheten. Dels finns ett 

sätt att se det som pedagogens roll att agera inspiratör till fantasi och att skapa stämning 

med hjälp av olika medel. I informanternas exempel hittar vi bland annat gestaltning, 

variation av röstlägen, ljussättning och musik, vilket även kan förstås som en typ av 

kommunikation enligt Dahlbeck & Persson (2010). Dels finns en bild av barnet som 

aktör i fantiserandet och att fantasin kan uttryckas i den fria leken eller i skapandet. 

Dessa behöver inte ses som några motsättningar till varandra, det kan förstås som att 

barn och pedagog turas om att inspirera och fantisera. I Reggio Emilias filosofi finns ett 

sätt att se på pedagogen som medforskare där både pedagog och barn blir aktörer i 

meningsskapandet (Lindahl, 2002). Detta kan innebära att pedagogerna i vår studie är 

inspirerade av det sättet att se på barn och lärande. De talar om att vara en 

medutforskande pedagog snarare än en förmedlande pedagog i arbetet med de estetiska 

uttryckssätten. Det kan ses som en problematik att Reggio Emilia-inspiration kan se 

olika ut beroende på pedagogernas erfarenheter och värderingar. Hesterman (2013) 
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beskriver hur lärare kan komma att blanda olika pedagogiska förhållningssätt, det som 

vi reflekterar kring är vilka konsekvenser det kan få för verksamheterna. Det kräver att 

pedagogerna är medvetna om vilka val de gör och av vilken anledning. 

Pedagogerna talar om ateljén som en plats för barns fantasi och görande, där barn kan 

arbeta självständigt. Detta kan förstås utifrån Vygotskijs teorier kring att barns 

erfarande ger näring åt fantasin, ju mer erfarenheter barnen har desto mer produktiv blir 

deras fantasi. Utifrån Vygotskijs tankar kring fantasi som en kreativ förmåga kan ett 

tänkbart perspektiv vara att materialet ses som ett verktyg för att utforska med alla sina 

sinnen och utveckla den kreativa förmågan. (Vygotskij, 1995). 

I resultatet framgår flera positiva bilder av att använda estetiska uttryck som ett 

komplement till andra språk för att alla barn ska få möjlighet att utvecklas och komma 

till tals. Det ses med andra ord som ett stöd i kommunikationen. Med ett vidgat 

språkbegrepp blir det möjligt att se de kommunikativa funktionerna i de estetiska 

uttryckssätten, så som Malmström (2006) beskriver hur estetik och bild även kan ses 

som pedagogiska redskap. Framförallt Vygotskij nämner språkets betydelse för 

människan och hur barn lär i samspel genom språktecken, eller kulturella tecken. I våra 

intervjuer talar pedagogerna om att utforska material och att komma i relation till det 

man ska arbeta med på olika sätt, i ett samspel mellan barn och pedagoger. Det kan 

utifrån Vygotskijs kulturella tecken förstås som att barnen genom mediering kan 

komma i relation till ämnet och skapa förståelse kring det i samspelet med andra. 

(Lindahl, 2002; Vygotskij 1978). Eftersom vi uppfattar saker på olika sätt och bär med 

oss olika erfarenheter så kan det bidra till en mångfald av tankar och perspektiv kring 

något särskilt. 

Kennedy (2013) beskriver vikten av att som pedagog inte begränsa sig till det verbala 

och skriftliga utan att barn ska få möjlighet att utveckla och använda de hundra språken 

så som Malaguzzi beskriver i sin dikt. Detta kan vara ett tänkbart synsätt hos 

pedagogerna i våra intervjuer då de är måna om att erbjuda olika typer av estetiska 

uttryckssätt. De talar om att barn ska erbjudas en variation av sätt att uppleva och 

uttrycka någonting. Det kan också förstås utifrån det som Jonstoij & Tolgraven (2001) 

beskriver om de hundra språken, att barn med hjälp av de hundra språken kan upptäcka 

och göra det som de är nyfikna på begripligt. Lindqvist (1989) menar att det är just i det 

estetiska skapandet som barn strävar efter att förstå verkligheten. 
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Något som pedagogerna lägger mycket fokus på i intervjuerna när de talar om att arbeta 

med de estetiska uttryckssätten är den pedagogiska dokumentationen som ett redskap 

för att synliggöra vad barnen gör, säger och reflekterar kring. Vi tolkar detta som att 

pedagogerna anser att det är viktigt för det estetiska arbetet att kunna utgå från det som 

barnen intresserar sig för och hur de interagerar med sin omgivning. Vygotskij (1999) 

beskriver det som betydelsefullt om man vill utgå från barnens intresse, att se till att 

olika ämnen flätas samman, att det inte är en repetition av något barnen redan behärskar 

och att det finns en relation mellan ämnena och verkligheten. 

Informanterna beskriver hur barn i de estetiska lärprocesserna även behöver få vara 

delaktiga i den egna dokumentationen, både i vad som ska dokumenteras och för att få 

dokumentera sin egen process. Det kan tolkas som en strävan efter en demokratisk 

verksamhet där barn får vara delaktiga, uttrycka sig och reflektera, vilket den 

pedagogiska dokumentationen kan bidra till (Bjervås, 2011; Turner & Wilson, 2010). 

Pedagogerna i vår studie beskriver vikten av att utifrån ett estetiskt förhållningssätt 

behandla barns skapade alster som värdefulla och ta hänsyn till att de kan vara måna om 

slutresultatet samt att respektera att barnen äger sina alster. Detta kan förstås som ett 

etiskt ställningstagande kring barns integritet vilket Lindgren & Sparrman (2003) menar 

är viktigt att reflektera kring när man dokumenterar i verksamheten. 

En tänkbar svårighet som vi har reflekterat över utifrån vårt resultat som vi inte 

återfunnit i vår valda litteratur, handlar om de barn som av någon anledning inte vill bli 

dokumenterade i verksamheten och hur det påverkar arbetssättet. Eftersom mycket av 

det Reggio Emilia-inspirerade arbetssättet grundar sig på den pedagogiska 

dokumentationen så funderar vi på hur det är möjligt att synliggöra barns estetiska 

lärprocesser och reflektioner om barnet inte vill dokumenteras. 

I vårt resultat kan vi uttyda att pedagogerna ser såväl material och miljö som viktiga 

aspekter i verksamheten och förhållande till estetik och estetiska uttrycksätt. 

Pedagogerna talar om materialets mångfald och ser materialet dels som ett stöd för att 

våga mer i de estetiska uttrycken och dels som något att utforska på många olika sätt. 

Material och miljö har även en betydande roll för mötet mellan barnen och i deras 

skapande. Detta kan tolkas som att pedagogerna har ett sociokulturellt synsätt på 

samspelets roll i estetiska aktiviteter. Änggård (2005) beskriver hur barn skapar mening 

och delar med sig av erfarenheter i samspel med andra barn. 
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Pedagogerna beskriver även betydelsen av att presentera material på ett estetiskt 

tilltalande och inbjudande sätt för att på så sätt ge barnen inspiration till skapande. Det 

ses som viktigt att ha ordning till en början men att i processen tillåta att barnen går loss 

på material och miljö för att barnen fritt ska få utforska och vara kreativa. Informanterna 

menar även att ett material som inte har inbyggda handlingserbjudanden är positivt för 

barnens kreativitet och fantasi. Ett sätt att tolka detta kan vara så som Kress (1997) 

beskriver att valet av material påverkar barns möjligheter i skapandet då vissa material 

har inbyggda handlingserbjudanden vilket kan vara hämmande för kreativiteten. 

När pedagogerna i vår studie talar om estetik kommer miljöns betydelse ofta upp och de 

beskriver på flera sätt hur miljöer och material påverkar hur barn agerar och samspelar 

med dessa i estetiska uttryckssätt. De menar att det krävs en flexibel miljö som kan 

anpassas efter barnen, så att de kan inspireras och utmanas vidare i estetiska processer. 

Pedagogerna talar även om miljön som en tredje pedagog och nämner betydelsen av 

barns utforskande av material och miljö. Detta skulle kunna härledas till det sätt att se 

på miljön som en tredje pedagog så som den beskrivs i Reggio Emilias filosofi, vilket i 

stora drag innebär en noggrann planering av miljön med barnens intressen och 

meningsskapande som utgångspunkt (Dahlberg, Moss & Pence, 2002; Vygotskij 1995). 

Pedagogerna beskriver vikten av att skapa platser där barn kan mötas på ett positivt sätt 

och skapa möjligheter till gemensam reflektion vilket i sin tur kräver en genomtänkt 

miljö. Detta kan tolkas så som Turner & Wilson (2010) beskriver miljön som en 

mötesplats där barn kan diskutera och reflektera tillsammans. Miljön som en positiv 

mötesplats kan bidra till att barn kan skapa mening tillsammans med andra och få en 

fördjupad förståelse av sig själva som individ och som en del av en grupp (ibid). 

Utifrån det som framkommer i våra intervjuer så återkommer informanterna till 

gruppens och samspelets betydelse där alla ska ses som tillgångar för varandra. 

Informanterna beskriver hur barn i deras verksamheter delar med sig av sina kunskaper 

och löser problem tillsammans i de estetiska uttryckssätten. Det kan förstås utifrån den 

barnsyn och diskurs som finns inom verksamheterna i Reggio Emilia där man ser det 

rika och kompetenta barnet (Dahlberg, 2003). Något som Dahlberg, Moss & Pence 

(2002) menar är viktigt för att förskolan ska kunna praktisera ett demokratiskt 

förhållningssätt är att skapa utrymme för mötesplatser där barn kan bygga relationer och 

se varandras olikheter som tillgångar. 
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I ett av exemplen i vårt resultat så beskrivs hur barn kan inspirera och ta hjälp av 

varandra i de estetiska lärprocesserna. Detta kan förstås utifrån Vygotskijs proximala 

zon där barn med stöd av någon som har lite mer erfarenhet eller kunskap i ämnet kan ta 

sig vidare i den estetiska processen (Lindahl, 2002; Vygotskij, 1978). I samspelet kan 

barn lösa problem tillsammans och ta sig vidare i tanke och process, där ett litet 

ämnesområde, om det så är en nyckelpiga eller en solros, kan bli så mycket mer. 

Pedagogerna beskriver sin egen roll i arbetet med det estetiska som att vara en 

medforskare och att komma med utmanande frågor och ge barnen möjlighet att på olika 

sätt prova på det som de vill veta mer om. Detta medutforskande förhållningssättet är 

något Lindahl (2002) menar att de kommunala förskolorna i Reggio Emilia har 

anammat i sitt arbetssätt. 

I intervjuerna betonar pedagogerna sin egen roll i att skaffa sig kunskaper inom de 

estetiska ämnesområdena och att de gärna tar hjälp av sina kollegor med det som de 

själva inte behärskar lika bra. Det kan förstås som en önskan att erbjuda, inspirera och 

skapa möjligheter för barn att få ny kunskap om material och estetiska uttryckssätt för 

att barnen sedan ska kunna använda det i det egna skapandet, vilket Kress (2000) menar 

är viktigt då barn väljer vilken form de vill uttrycka sig med utifrån de verktyg som de 

har kunskap och erfarenhet kring. En problematik med att pedagogerna på förhand har 

all kunskap om materialet och hur det kan användas kan vara att det blir svårt att vara en 

genuin medforskare, samtidigt som kunskapen är viktig för att skapa nya utmaningar till 

barnen utifrån deras erfarenheter. 

En av pedagogerna i vår studie beskriver hur olika miljöer kan berika varandra och att 

det i konstruktionen av miljön kan skapas möjligheter för barnen att uttrycka sig 

estetiskt. Pedagogen talar också om digitala verktyg och det kan tolkas som en önskan 

att utgå från det som även återfinns i barns vardag, en strävan att utgå från deras 

intressen och erfarenheter. Det skulle även kunna förstås som att pedagogerna ser de 

möjligheter som digitala verktyg medför i arbetet med de estetiska ämnena och barns 

uttryckssätt, vilket även Hesterman (2013) menar är betydelsefullt i moderniseringen 

och förändringen av utbildningssystemet. Rodari (1988) beskriver vikten av att det 

föränderliga samhället har kreativa människor som kan skapa och konstruera nytt av 

sina erfarenheter och med sin fantasi. 
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5.1 Sammanfattning av resultat och analys 

Det som vi tycker oss kunna utläsa av vårt resultat och analys är hur pedagogerna 

betonar vikten av att få möjlighet att komma i relation till estetik. Det handlar om att 

skapa möjligheter för barn att uppleva, prova på och utforska utifrån många olika 

infallsvinklar. Pedagogerna talar om pedagogisk dokumentation som betydelsefull för 

att få syn på vad barnen är nyfikna på och intresserade av, vilket de också tar hänsyn till 

i planerande av miljö och material. Vi tolkar pedagogerna som att det finns en 

helhetssyn på barnet där alla delar är nödvändiga, såväl tanke och känslor som det 

rationella. Detta kan de estetiska uttryckssätten och de hundra språken bidra till att 

synliggöra, det är också i estetiken som kreativitet och fantasi kan utvecklas. Samspelen 

som uppstår i förskolans mötesplatser tolkar vi som betydelsefulla för barns 

meningsskapande, lärande och identitetsskapande. När barn får möjlighet att samspela, 

reflektera och diskutera i de estetiska aktiviteterna och se varandras olikheter som 

tillgångar så kan nya frågor väckas i den estetiska processen.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att diskutera studiens huvudresultat i relation till 

vårt syfte. Vi reflekterar sedan kring resultatet ur ett kritiskt perspektiv. I avsnittet 

behandlas även vad studien kan bidra med för den pedagogiska yrkesrollen och utifrån 

ett framtidsperspektiv. Slutligen kommer en sammanfattning av studien och några 

förslag på vidare forskning. 

6.1 Studiens huvudresultat 

Vi har haft som syfte med vår studie att ge en bild av hur pedagoger inom Reggio 

Emilia-inspirerade förskolor tänker kring estetik och dess värde för verksamheten. 

Något som vi inledningsvis intresserat oss för var hur pedagoger ser på estetiska 

uttryckssätt eftersom det ofta ses som ett stöd för att lära sig andra ämnen. I den 

intervjustudie vi gjort har vi fått ett alternativt perspektiv av hur man kan se på estetik. 

Det som vi anser framgår ifrån pedagogernas svar är att estetiken visst kan ses som ett 

sätt att lära andra saker men att det inte bör förstås som en motsats till att det skulle ha 

ett värde för sig självt, det kan ses som delar av en helhet. När man använder estetiska 

uttryckssätt för att fördjupa sig inom något specifikt, som inte behöver vara estetiken i 

sig, så kan man samtidigt lära sig om det estetiska uttryckets egenskaper och 

möjligheter. 

Utifrån vårt resultat kan vi utläsa att pedagogerna i vår studie ser barns estetiska 

skapande som viktigt för att de ska få möjlighet att fördjupa sin förståelse av omvärlden 

på många olika sätt. Detta kan de göra i samspel med andra för att få fler perspektiv och 

infallsvinklar i arbetet med det estetiska, det blir ett meningsskapande i processen. Det 

som även framgår som viktigt i att barn får möta estetiska uttrycksätt i förskolan och 

förskoleklassen är att det kan användas som sätt att kommunicera och för att uttrycka 

något på andra sätt än det verbala och skriftliga. Något vi funnit intressant är tilltron 

som pedagogerna har till miljön och materialet i relation till estetik. Med en välplanerad 

miljö och inbjudande material menar man att barns lust att skapa och deras nyfikenhet 

kan väckas. 
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6.1.1 Kritiska reflektioner 

Något vi reflekterat över är att samtliga informanter talar om pedagogisk dokumentation 

när vi ställer frågor som rör estetik och estetiska uttryckssätt. De problematiserar även 

miljöns betydelse genom att reflektera kring dess betydelse för barngruppen och vilka 

handlingserbjudanden miljö och material ger. Kanske är det även därför som den 

pedagogiska dokumentation nämns så mycket i våra intervjuer, då det är ett verktyg för 

att reflektera och synliggöra det som händer i verksamheten, det som barn gör och 

säger. Vad gör barnen i miljön, eller med materialet? Hur kan vi göra för att skapa 

bättre förutsättningar eller utmana barnen vidare? Med den typen av förhållningssätt kan 

arbetet med de estetiska uttryckssätten bidra till barns utveckling och lärande på ett 

meningsfullt sätt. Det kan förstås som att det finns en syn på verksamheten som en 

helhet där allting är betydelsefullt och står i relation till varandra, allt hänger ihop som 

pusselbitar i ett pussel. 

Utifrån de etiska aspekter som framkommit i vår studie så blev vi särskilt intresserade 

av det som en pedagog nämnde kring hur barn och vuxna ser på barnens skapande på 

olika sätt. Pedagogerna som är intresserade av barnets process i skapandet och barnet 

själv som kanske är mer intresserad av ett slutresultat som det kan vara nöjd med. Även 

här skulle man kunna se på allt som en helhet, att både process och slutresultat kan vara 

viktiga, men på olika sätt. 

Vi kan också se att det finns olika sätt att se på estetiken vilket kan förstås som att man 

är inspirerad av Reggio Emilias filosofi på olika sätt eftersom det inte är en metod, men 

att det finns en grundläggande syn på barn som kompetenta och kreativa. Olikheten 

skulle även kunna förstås som att pedagogerna har olika bakgrund och har arbetat 

Reggio Emilia-inspirerat med olika fokus. Eftersom miljöerna har en så stor roll i 

pedagogernas resonemang så kan även det ses som betydande för vilka förutsättningar 

man har att arbeta estetiskt. 

6.2 Den pedagogiska yrkesrollen och ett framtidsperspektiv 

I vår studie har vi bidragit med en bild av hur pedagoger i ett Reggio Emilia-inspirerat 

förhållningssätt tänker kring estetik vilket vi tänker kan inspirera andra pedagoger i 

arbetet med estetiska uttryckssätt i såväl tanke som praktik. Det som vi bär med oss som 

blivande förskollärare är värdet av att låta barn skapa på många olika sätt och att skapa 



 

48 

en relation till det som de ska utforska och undersöka, för att kunna hitta en passande 

uttrycksform för det. Läroplanen för förskolan beskriver hur olika sätt att lära, 

kommunicera och utveckla kunskaper kan berika varandra och samspela (Skolverket, 

2010). Detta kan förstås som ett multimodalt förhållningssätt och utifrån vårt resultat 

kan vi utläsa vikten av ett helhetsperspektiv där estetiken inte kan ses som oberoende av 

det rationella, utan bägge delar behövs. 

Något som vi reflekterat kring är vikten av att som pedagog hålla sig uppdaterad vad 

gäller digitala verktyg i ett samhälle som blivit allt mer tekniskt avancerat, eftersom de i 

allt större utsträckning finns som en del av barns vardag och i en strävan efter att utgå 

från barns intressen och erfarenheter så kan dessa behövas även i förskolans 

verksamhet. Förskolans läroplan betonar hur olika uttrycksformer och ett utforskande 

förhållningssätt i skapandet kan bidra till barns utveckling och lärande och att samspelet 

är en viktig aspekt att ta hänsyn till (Skolverket, 2010). Människan kan utifrån ett 

kulturhistoriskt perspektiv inte förstås som oberoende av social och kulturell 

kontext.  Med förskolan som en social mötesplats där barn försöker skapa mening i det 

som de möter i sin omvärld, så kan förskolan också bidra till att de får möta detta på 

många olika sätt. 

6.3 Sammanfattning 

Vår studie har utgått från den aktuella debatten kring estetikens värde i pedagogisk 

verksamhet, har den ett intrinsikalt värde eller ses den i förstahand som ett stöd för 

andra ämnen? Studiens syfte har varit att ge en bild av hur pedagoger inom Reggio 

Emilia-inspirerade förskolor tänker kring estetik och vilket värde de ser i att använda sig 

utav estetiska uttryckssätt i verksamheten. Studiens teoretiska bakgrund består utav 

Vygotskijs kulturhistoriska teori samt ett postmodernt perspektiv vilket Reggio Emilias 

filosofi präglas av. Vi beskriver också några olika sätt att förstå begreppet estetik utifrån 

sociala och kulturella aspekter. I den aktuella forskningen beskrivs olika sätt att förstå 

barns skapande i förskolan utifrån kommunikativa, kulturella, sociala och 

meningsskapande perspektiv. Studien har genomförts i fem olika Reggio Emilia-

inspirerade verksamheter där kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med 

pedagoger, där vi strävat efter att hitta en innebördsrikedom i sätten att tala och tänka 

kring estetik. 
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I resultat och analys beskrivs en variation av sätt att se på estetik i förskola och 

förskoleklass. Att komma i relation till det man arbetar med i estetiska aktiviteter 

beskrivs som en viktig del för barnens lärprocesser. I Reggio Emilias filosofi finns en 

helhetssyn på barnet vilket även återfinns i pedagogernas svar där alla delar är 

nödvändiga för barns lärande och utveckling. I estetiska uttryck får barn möjlighet att 

utveckla sin kreativitet och fantasi vilket ses som viktiga verktyg för att barn ska kunna 

skapa något nytt ur sina erfarenheter. Miljö och material beskrivs som betydelsefulla för 

barns estetiska utforskande, de estetiska aktiviteterna kan även ses som mötesplatser där 

barn i samspel skapar mening och förståelse för sin omvärld. Pedagogerna beskriver den 

pedagogiska dokumentationen som ett användbart verktyg för att synliggöra samspelet 

samt det som barnen utforskar och intresserar sig för, för att sedan kunna utmana barnen 

vidare. En slutsats vi drar utifrån den inledande debatten är att estetiken kan ses som ett 

sätt att förstå något annat, men det ska inte ses som en motsats till att att det har ett 

värde för sig, de behöver ses som delar av en helhet. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Vi tycker det hade varit intressant att forska vidare med en observationsstudie och/eller 

intervjustudie utifrån barnens perspektiv och titta närmare på hur de utforskar och 

skapar mening med hjälp utav de estetiska uttryckssätten. Vad gör de och hur reflekterar 

de kring det? En annan tänkbar inriktning skulle kunna vara att studera miljö och/eller 

material utifrån vilka möjligheter de skapar för barnen i estetiska lärprocesser, 

exempelvis med fokus på digitala verktyg inom estetiken.  
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Bilaga 1 

Våra intervjufrågor 

• Vill du berätta vilka typer av estetiska uttrycksätt ni arbetar med i er 

verksamhet? 

Eventuella följdfrågor: 

• På vilket sätt? (Utifrån barnens önskemål/intressen? Utveckla! På 

pedagogernas initiativ? Utveckla!) 

• Har ni olika estetiska kompetenser inom arbetslaget/förskolan? Får vissa 

uttryckssätt större eller mindre utrymme?  

• Hur strukturerar ni upp er verksamhet för att ge utrymme till olika 

estetiska uttryckssätt? (Tex. pedagogisk dokumentation, projekt, teman?) 

• Kan du ge något exempel på hur ni går tillväga när ni startar upp något 

nytt som kommer ha ett estetiskt innehåll? 

• Hur ser du på kreativitet och fantasi? 

• Vad ser du för fördelar med att använda estetiska uttryckssätt i 

verksamheten? 

Eventuella följdfrågor: 

• Hur resonerar du kring de hundra språken som Malaguzzi beskrev? 

• Kan ni se att det bidrar till barns utveckling? (Läroplan?) 

• Finns det nackdelar? 

• Hur ser ni på samspel i estetiska aktiviteter? 

Eventuella följdfrågor: 

• Hur strukturerar ni verksamheten/aktiviteter med tanke på detta? 

• Har ni något övrigt ni vill berätta? Vill visa? 
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