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Sammanfattning 

Genom den här intervjustudien vill vi belysa förskollärares erfarenheter av att arbeta med den estetiska 

upplevelsen som en del av omsorgsarbetet med förskolans yngsta barn. Genom den fenomenologiska 

teorin ges vi möjligheten till fördjupade kunskaper om denna upplevelse vilken visar sig för oss som 

olika essenser av ett generellt fenomen. Resultatet visar att den estetiska upplevelsen är av stor betydelse 

under hela förskolans vardag och inte enbart under en särskild aktivitet och sträcker sig ända in i barnens 

hemmiljöer. Intervjuerna och teorin hjälper oss att förstå denna upplevelse som verksamt i ett mellanrum 

där det verbala språket kan ses som bristfälligt vilket gör den till en särskilt viktig del av omsorgen för 

de yngsta barnen på förskolan. Slutsatsen som vi får av denna studie är att förskollärare som arbetar med 

det estetiska som en del i omsorgsarbetet anser att det arbetssättet gynnar såväl barnet som individ samt 

gruppen som helhet där både barn och pedagoger ingår. 

 

Nyckelord 

Förskoledidaktik, estetik, omsorg, fenomenologi, förskolans yngsta barn, inskolning, upplevelse, 

kroppssubjekt, bildning, estetisk omsorg 

  



 

 

Innehållsförteckning 

Förord ............................................................................................................... 1 

Beskrivning av författarnas insatser i studien ...................................................... 1 

Inledning ................................................................................................. 2 

Tidigare forskning ................................................................................... 3 

Att möta strukturer ............................................................................................. 3 

Att möta konst ................................................................................................... 3 

Att möta andra ................................................................................................... 4 

Syfte och frågeställningar ....................................................................... 6 

Teoretiskt perspektiv .............................................................................. 7 

Upplevelse ......................................................................................................... 8 

Kroppssubjekt .................................................................................................... 8 

Bildning ............................................................................................................. 8 

Omsorg ............................................................................................................. 9 

Estetisk upplevelse ............................................................................................. 9 

Metod .................................................................................................... 11 

Val av metod ....................................................................................................11 

Urval och avgränsningar .....................................................................................12 

Undersökningsmaterial/personer ......................................................................13 

Genomförande ..................................................................................................13 

Databearbetning och analysmetod .......................................................................14 

Forskningsetiska överväganden ...........................................................................15 

Studiens kvalitet ...............................................................................................16 

Styrkor .........................................................................................................16 

Svagheter och svårigheter ...............................................................................17 

Studiens tillförlitlighet och giltighet ...................................................................17 

Resultat och analys ............................................................................... 18 

Resultat ...........................................................................................................18 

Analys ..............................................................................................................22 

Diskussion ............................................................................................. 25 

Betydelse för praktiken och professionen ..............................................................27 

Slutsatser .........................................................................................................27 

Vidare forskning ................................................................................................28 

Referenser............................................................................................. 30 

Bilagor ................................................................................................... 32 



1 

 

Förord 

Vi är två studenter som snart fullgjort förskollärarprogrammet på Stockholms universitet. Det sista vi 

gör är att skriva det här examensarbetet. Tanken till uppsatsens innehåll har vi fått under programmets 

gång, det är estetiken och de yngsta barnen i förskolan som fångat vårt intresse. Vår upplevelse är att 

estetik och omsorg för de yngsta barnen kan vara intressant att sammanföra och se som en helhet snarare 

än två separata delar av förskolans dagliga verksamhet. Genom att undersöka och synliggöra vad som 

händer när man sammankopplar dessa två kunskapsområden hoppas vi att denna uppsats ska bidra med 

kunskap inom ämnet.  

Vi vill även rikta ett stort tack till alla förskollärare som bidragit till att denna studie varit möjlig att 

genomföra. Vi har under hela processens gång förundrats och imponerats av det innovativa arbete ni gör 

för att skapa en så trygg och bra förskola som möjligt för barn under deras första tid hos er. Den 

viktigaste lärdomen vi tar med oss är att vi måste våga ge barn rika möjligheter till estetiska upplevelser 

av god kvalitet vilka är viktiga för sin egen skull.  

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare, Arniika Kuusisto, som varit ett bra stöd under arbetets 

gång 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

För att vi båda två ska kunna uppnå en godkänd uppsats där alla målen uppföljs har vi under kursens 

gång varit nästintill oskiljaktiga. Vi har bearbetat alla delar i samråd med varandra även om vi delvis 

har delat upp arbetet för att hinna med då uppsatsen är tidsbegränsad. Exempelvis har vi delat upp 

transkriberingen mellan oss men sedan analyserat innehållet tillsammans. Vi har under hela kursens 

gång setts två till tre gånger i veckan och de andra dagarna har vi haft kontakt via telefon. Ingenting har 

författats utan den andres vetskap och vi står båda två för allt som är nedskrivet i arbetet.  
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Inledning 

Under hösten 2015 läste vi en kurs om omsorgsbegreppet kopplat till förskolan. Ett citat som etsat sig 

fast hos oss är ”omsorg syns bara när den inte finns”1 och nämndes vid en föreläsning som gavs av Mie 

Josefsson. Den meningen gjorde något med vårt intresse och vi har hela tiden sökt efter alternativa vägar 

att ta oss an det. I och med att den nya läroplanen för förskolan tas i bruk i juli 2019 (Lpfö 18) finns nu 

omsorgsbegreppet inskrivet som tillägg i den tidigare rubriken utveckling och lärande (Lpfö 98:16). Vi 

tolkar det som att omsorgen hela tiden varit ett paraplybegrepp som vilat över förskolan men som under 

åren har fått ta ett steg tillbaka i takt med att lärandebegreppet tagit plats i förskolan. En avhandling av 

Josefson (2018, ss. 41, 43) åskådliggör och problematiserar just detta och belyser att omsorg och lärande 

ses med en distinktion där lärandet är det som är överordnat. Det känns således naturligt att begreppet, 

i den kommande läroplanen, nu återfinns som del i en rubrik (Lpfö 18, s. 10). Genom att sammanföra 

dessa ämnesområden vill vi synliggöra hur estetik och omsorg som fenomen kan bidra till att barn skapar 

sig en djupare förståelse för sitt nya sammanhang i förskolan och uppnår större meningsfullhet och 

känsla av tillhörighet. Vi vill genom kvalitativa intervjuer undersöka, synliggöra och ta reda på hur 

förskollärare upplever relationen mellan estetiken och omsorgen i arbetet med förskolans yngsta barn 

under deras första tid på förskolan. Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013, s. 11) har genom 

sin artikel kommit fram till att det pågår en stor mängd estetiska aktiviteter varje dag på förskolor. Det 

hjälper oss i tanken om att det estetiska som inryms i förskolan faktiskt är betydelsefullt för barnen då 

verksamheten på förskolorna enligt läroplanen ska planeras utifrån barnens intressen och behov (Lpfö 

98:16, s. 12). Vi vill helt enkelt rikta ljuset mot det estetiska som ett verktyg för att fånga barnen under 

deras första tid på förskolan. Barn blir (på gott och ont) satta i detta sammanhang utan att ha någon som 

helst erfarenhet av det. Genom att använda fenomenologin som teoretisk ansats och med hjälp av bland 

annat en närhetsetisk avhandling (Josefson 2018) kommer vi att närma oss tanken om att vi blir till i 

möten och relationer. Genom mellanrummet och i mötet med en annan individ kan vi skapa och 

upprätthålla en relation som syftar till förståelse och meningsfullhet.  

I sökandet av artiklar och annan betydelsefull litteratur har vi märkt att området är en aning eftersatt. 

Det finns en mäng artiklar som syftar till barns lärande i förskolan men om man söker på omsorgen i 

relation till små barn hittar man mest artiklar i relation till sjukvård och barns emotionella utveckling. 

Även det estetiska som vi vill ta fasta på är svårt att hitta i relation till något annat utan utgår mest från 

det något stereotypa synsättet då det delas upp i ämnen så som bild, dans, drama och musik.   

I nästkommande avsnitt kommer vi att gå in djupare på kunskapsläget inom området vi vill beforska för 

att vidare kunna använda forskningen i analysen av vårt insamlade intervjumaterial.   

  

                                                      
1 Mie Josefson. Föreläsning om omsorg. Stockholms universitet den 15 september 2015.   



3 

 

Tidigare forskning 

Forskningen som vi använder oss av i kunskapsöversikten är hämtad från Sverige och internationellt. 

Den internationella forskningen är från USA och Finland. Vi presenterar artiklar som inspirerat oss 

gentemot vårt syfte samt genomgående under arbetets gång beroende på vilket ämne som behandlas.  

Genom att ha forskning utspritt i skilda kontexter är vår förhoppning att arbetet med analysen och 

diskussionen ger en bredare reliabilitet (Roos 2014, s. 51). Då vår valda teori centreras runt möten har 

vi valt att kategorisera den tidigare forskningen utifrån olika mötanderubriker vilka symboliserar olika 

delar av förskolan som barnet möter på olika sätt under den första perioden i förskolan.  

Att möta strukturer   

I Sverige, men även internationellt, finns det mycket forskning kring små barn och deras första tid i livet 

(Renblad & Brodin 2012, s. 417). Relaterar man det till forskning inom förskolan och fältet 

förskoleforskning är området väldigt eftersatt vilket Renblad och Brodin (2012, s. 417) menar är oroande 

då barns första tid och viktigaste utvecklingsperiod är den perioden, som barn i Sverige, ofta spenderar 

på förskolan. Genom sin artikel har de använt sig av en kvalitativ intervjustudie baserad på 

fokusgruppsintervjuer med fyra stycken förskolechefer. Här kan vi dra paralleller till det vi konstaterade 

i inledningen om att begreppet lärande blivit överordnat omsorgen i förskolan. Det framkommer i 

studien att förskolecheferna anser att statusen i förskolan höjts i och med lärandebegreppets intåg 

tillsammans med den reviderade läroplanen som kom år 2016 (Renblad & Brodin 2012, s. 417; Lpfö 

98:16). Artikelns samlade kunskapsbidrag är att lärandebegreppets intåg i förskolan är viktigt ur en 

professionsaspekt samtidigt som leken är en nödvändighet för barn för att de ska må bra (Renblad & 

Brodin 2012, s. 423). Författarna sammanfattar sin artikel med att slå fast att en förskola som har god 

kvalitet genom att ha kompetent personal i allra högsta grad bidrar till att barns välbefinnande och hälsa 

stärks. Detta resultat ser vi som intressant i relation till vår studie eftersom vår forskningsfråga berör hur 

två olika områden kan sammanföras.   

Att estetik är en bred uttrycksform får vi fatt i när vi läser artikel Young children´s experience of 

aesthetics in preschool skriven av Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013). Estetik anses 

vara allt det kreativa som barn gör med sina kroppar (Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen 2013, 

s. 1). Med detta i åtanke presenter de ett resultat som visar att förskolornas kvalitet är oberoende av 

mängden estetiska upplevelser och att vuxennärvaron är bristfällig i samspelet under de estetiska 

aktiviteterna (Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen 2013, s. 11). Pramling Samuelsson, Sheridan 

& Hansen (2013, s. 11) slår även fast att det pågår en mängd olika estetiska aktiviteter i förskolan varje 

dag. Även om författarna inte vill generalisera vilka estetiska aktiviteter som pågår mer än andra finns 

det ändå en poäng i att inse att de estetiska är något som visar sig för barn, flera gånger varje dag 

(Pramling Samuelsson, Sheridan & Hansen 2013, s. 11).  

Att möta konst 

Genom en artikel skriven av Lindh (2017) lyfts ett perspektiv där barns frågeställningar tillsammans 

med lek gemensamt bildar en konstform när åskådaren (barnet) möter verket (konsten). Detta möte sker 

i ett demokratiskt perspektiv och författaren beskriver hur konsten kan möjliggöra för en rik variation 

av samtal, allt från obekväma till lustfyllda och fantasirika. Dessa samtal anser Lindh (2017) är av 
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betydande vikt särskilt ur ett demokratiskt perspektiv ”Både barn och vuxna har rätt till de samtalen, till 

de upplevelserna som konsten kan ge oavsett ålder.” (Lindh 2017, s. 2). I artikeln lyfts Vygotskijs tankar 

om lek som kreativitet fram och att det tillhörande lärandet alltid sker i relation till omgivande kollektiva 

kontexter. Lindh har forskat som aktivt deltagande förskollärare och som deltagande observatör 

tillsammans med en barngrupp med femåriga barn under deras skulpturvandringar. Artikeln får oss att 

fundera över om det skulle vara möjligt att göra en liknande studie med förskolans yngsta barn. Hur kan 

vi möjliggöra och ta emot barns frågor och uttryck till konsten och andra estetiska uttrycksformer under 

barns första tid på förskolan? Lindh lyfter även lärarens kompetens och bemötande som betydelsefull 

vilket blev en igångsättare för nästa artikelförfattare.  

Green (2011) har skrivit en artikel där hon utforskar hur en lekfull inställning till sitt instrument och 

musicerande gör en skillnad från att använda begreppet öva eller träna med instrumentet. Författaren 

fördjupar sig inom själva lekens betydelse och hänvisar till både Brian Sutton Smith och Hans George 

Gadamer. Gadamers breda tankar om lek och kopplingen till konst ses som särskilt användbara och 

hänvisas till genomgående i artikeln vilken utgår från det filosofiska perspektivet. Författaren använder 

sig av filosofers tankar om lek, stora musiker som Bruce Springsteen och Duke Ellingtons tankar om 

musik och särskilda händelser som Jimi Hendrix framträdande i Woodstock för att förankra det 

filosofiska med det estetiska. Artikeln bjuder på fördjupade tankar om på vilket sätt det kan påverka en 

person att få uppleva musik på flera sätt. Både som kompositör, utförare och publik vilket ger en bred 

förståelse av vikten av den musiska upplevelsen men även för konst i stort. 

I nästkommande artikel får vi en annan ingång till det estetiska genom en annan filosof och en annan 

teoretisk ansats vilket gör vårt samlade kunskapsbidrag bredare. Här har Asplund Carlsson, Pramling 

och Pramling Samuelsson (2008) undersökt på vilket sätt lärare tänker och samtalar om barnens estetiska 

lärande före och efter en två-årig kompetensutveckling. Genom att intervjua lärarna före och efter denna 

utbildning intresserar sig författarna för om det skett någon förändring gällande de diskurser som omger 

ämnet estetik där de använder sig av diskursanalys som metod för att synliggöra detta. Författarna 

beskriver filosofen Immanuel Kants perspektiv för att beskriva begreppet estetik (Asplund Carlsson, 

Pramling & Pramling Samuelsson, 2008, s. 41). Lärarnas utbildning har ett tydligt learning study format 

(Holmqvist Olander, 2013, s. 26) då begrepp som ”//…lärandets objekt och lärandets akt samt 

betydelsen av att föra metakognitiva samtal med barn. //” (Asplund Carlsson, Pramling & Pramling 

Samuelsson, 2008, s. 42) används. Både projektet och learning study har en grund i den 

utvecklingspedagogiska teorin samt variationsteorin (Holmqvist Olander 2013, s. 32; Asplund Carlsson, 

Pramling & Pramling Samuelsson 2008, s. 42). Artikeln ger oss andra ingångar till den estetiska 

upplevelsen och på vilket sätt en annan teori och en annan filosof tänker kring området. Det ger oss 

således fler möjligheter att välja vilken teoretisk och filosofisk ingång vi kan använda till vårt arbete. 

Den ger oss även möjlighet att härleda olika ingångar till ämnet beroende på vilka svar vi får från 

intervjupersonerna under vår kommande studie.  

Att möta andra 

En avhandling som publicerades så sent som i våras är Mie Josefsons avhandling: Det ansvarsfulla 

mötet: En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan (2018) som berör omsorgens 

betydelse i en närhetsetisk ansats. Josefson (2018) fokuserar på omsorgen och det ansvarfulla mötet 

pedagoger har i relation till barn i förskolan. Genom den närhetsetiska ansatsen fokuseras själva mötet 

med den andre och där relationer skapas för att också på bästa sätt upprätthållas (Josefson 2018, ss. 6–

7). Det är i detta möte mellan individer som vi skapas som etiska subjekt. Det centrala tankarna i en 

närhetsetisk ansats är att vi behöver ett annat du för att kunna skapa en omsorgsfull relation där vi tar 
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ansvar för varandra (Josefson 2018, ss. 7–8). Denna dimension av omsorgens betydelse ser vi som 

användbar i kommande analys- och diskussionsdel.  

Simonsson och Thorell (2010) har publicerat en artikel där de presenterar barnens egna agens i 

skapandet av relationer i inskolningspraktiken på förskolor. Författarna använder sig av aktör-nätverks-

teorin som grund för artikeln och åsyftar således till de nätverk som skapas i relationer kring barnen men 

där barnen ges en central roll och är medskapare till sina egna och nya nätverk (Simonsson & Thorell 

2010, s. 68). Barnens meningsskapande sker i relation till den sociala omgivningen, normer, platser samt 

pedagoger (Simonsson & Thorell 2010, s. 54) och syftar till att åskådliggöra hur de aktivt väljer att 

involvera sig under inskolningspraktiken i den nya miljön (förskolan) (Simonsson & Thorell 2010, s. 

54). Resultatet som presenteras visar att barn är aktiva i skapandet av sina egna nätverk samt att det finns 

icke mänskliga resurser som spelar en viktig roll som ingång till ett nytt nätverk - bland annat 

relationerna barn-barn samt pedagog-barn. Nätverk är en del av Aktör-nätverksteorin (ANT) och 

”Handlar om samspel mellan människor och det materiella, och konsekvensen av dessa relationer” (Ahn 

2015, s. 115). Artikeln tar upp ett exempel på en aktivitet där det estetiska materialet blir det som är 

nyckeln till att det skapas en allians mellan barn-pedagog men även mellan barn-barn (Simonsson & 

Thorell 2010, s. 60).  

I mötet mellan dessa olika aktörer blir även det etiska en intressant aktör att ta hänsyn till i olika 

situationer och händelser. Då etiken är en viktig del av att arbeta med andra människor och kanske extra 

viktig när det gäller arbetet med de yngsta barnen var det etiska mötet viktigt att förkovra oss i. Därför 

valde vi Halvars-Franzéns (2010) avhandling som ett givande bidrag till vår tidigare forskningsöversikt. 

Den behandlar hur etik blir synligt bland barnen i två förskoleklasser. Forskaren använder sig av 

etnografi som metod och bygger empirin genom deltagande observationer, videoobservationer samt 

fältanteckningar. I avhandlingen blir även lärarens arbete, bemötande och samspel med barnen viktig då 

de påverkar barnens etiska sfär på många områden. Dels för att finnas tillhands vid exempelvis 

konflikthantering men även vid skrivningar eller bestämmelser av regler som konstituerar barnens 

förutsättningar vid etiska möten. Begrepp som främst används i avhandlingen är etik och moral i olika 

förhållandepositioner vilka författaren brottas med under avhandlings gång mestadels genom Levinas 

närhetsetiska ansats. Författaren har valt att ”transformera stillbilder ur mina videoobservationer till 

stiliserade konturteckningar” (Halvars-Franzén, 2010, s. 72) vilket ger en utförligare bild av 

kroppsspråkets vikt i förhållande till kommunikation och således etik. Avhandlingen blir ett givande 

inslag för oss genom att den synliggör på vilket sätt det etiska mötet går att förstå ur en mängd 

sammanhang och även strukturella förutsättningar. 
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Syfte och frågeställningar  

Utifrån våra egna erfarenheter och intressen för omsorgens betydelse i förskolan har vi nu tillsammans 

med den tidigare forskningsöversikten specificerat ett syfte med tillhörande frågeställningar. Vi vill 

genom en intervjustudie undersöka, synliggöra och ta reda på hur förskollärare upplever relationen 

mellan estetiken och omsorgen i arbetet med förskolans yngsta barn under deras första tid på förskolan. 

Till vår hjälp har vi tre stycken frågeställningar som är tänkta att hjälpa oss att svara på syftet och att få 

olika essenser av fenomenet att visa sig. Frågeställningarna kompletterar varandra och bygger på en 

upptrappning mot målet som är att identifiera svaret på vårt syfte och få den generella essensen av 

fenomenet att visa sig.  

Vi har utgått från följande frågeställningar: 

Hur identifierar förskollärare estetiska upplevelser i förskolan? 

Hur ser förskollärare på relationen mellan estetik och omsorg under barnens första tid på förskolan? 

Vad blir effekterna av att lyfta estetiken som en del i omsorgsarbetet? 
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Teoretiskt perspektiv 

I det här avsnittet kommer vi att presentera vilka teoretiska ingångar som ligger till grund för denna 

studie. Teorin tillsammans med nyckelbegrepp kommer utförligt att motiveras och presenteras under 

kommande rubriker. Vi kommer först redogöra för teorispecifika begrepp för att sedan beskriva omsorg 

och estetisk upplevelse vilka är knutna till vår teori. På vilket sätt teori och begrepp kopplas samman 

kommer vi att förtydliga nedan då dessa kan ses som mer generella begrepp. Begreppet estetisk 

upplevelse kommer beskrivas ur Gadamers filosofiska tanke och omsorg beskrivs med Levinas tankar 

vilka även grundar sig i fenomenologins teori (Leijonhufvud 2011, s. 33). Alla begrepp som vi redogör 

för åsyftar till att analysera vårt insamlade material i relation till våra frågeställningar och vårt syfte. 

Den fenomenologiska teorin bjuder på en mängd olika ingångar till vårt syfte. Maurice Merleau-Pontys 

perspektiv är särskilt användbart för oss då detta är applicerbart både inom den pedagogiska praktiken 

med förskolans yngsta barns så väl som filosofiska tankar om estetik och dess betydelse. Merleau-Pontys 

tankar centreras kring att vi uttrycker oss med våra kroppar och att dessa bör ses som det kommunikativa 

i en relation (Merleau-Ponty 1999, s. 160). 

Genom vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått upplevelser av den estetiska verksamheten som 

ett viktigt inslag och av barnen en konstant efterfrågad upplevelse i förskolans verksamhet. Utbildningen 

som varit förlagd på Stockholms universitet har sammanflätat dessa erfarenheter med olika teoretiska 

perspektiv. Då den nya läroplanen är på intågande kan vi få en förståelse att den estetiska verksamheten 

ofta förknippas och motiveras med ett annat lärande som kan förstås som ett lärande med högre status 

än viktig för sig själv (Lpfö 18, s. 9). Detta sätt att värdera kunskap går långt tillbaka ända till Platons 

tid där han separerade praktisk och teoretisk kunskap (Burman 2009, ss. 111–112). Av denna anledning 

vill vi göra ett arbete som snarare sammanför två områden med en fenomenologisk teori som grund 

vilken lyfter människans upplevelse som central. Teorin kan ses en kritik mot empirisk vetenskap och 

objektivt tänkande som söker svaret på hur världen är, olika former av sanning medan fenomenologin 

undersöker hur världen visar sig genom meningsfulla erfarenheter2 (Merleau-Ponty 1999, s. 18). Genom 

teorins epistemologiska utgångspunkter beskrivs omvärlden som en värld bestående av en mängd 

fenomen som visar sig för oss vilka vi upplever med våra sinnen vilket är teorins ontologiska 

grund. Människan sammankopplas alltså med denna omvärld av fenomen genom att människan är i 

ständig upplevelse (Leijonhufvud 2011, ss. 35–36). Ett fenomen består i sin tur av flera olika essenser 

vilka tillsammans skapar en generell essens (Leijonhufvud 2011, s. 41). Specifika sånger som ”Imse 

Vimse spindel” är ett sådant exempel där det går att ändra en mängd essenser som hastighet, rytm, genre 

men fortfarande behålla sångens generella essens, vilket gör att den blir igenkänd som just ”Imse Vimse 

spindel”.  

Genom den fenomenologiska teorin ges vi tillträde till bland andra Edmund Hussler, Jean-Paul Sartre, 

Edith Steins tankar och perspektiv men det är framför allt Maurice Merleau-Ponty perspektiv som vi 

valt att använda oss av i denna uppsats. Merleau-Pontys beskrivningar av den kroppsliga fenomenologin 

har använts mycket inom didaktiken som riktat sig mot förskolans yngsta barn samt förskolans estetiska 

verksamhet (Leijonhufvud 2011, ss. 33–35; Løkken 2006, ss. 28–30). Även Emmanuel Levinas 

närhetsetiska perspektiv ryms inom fenomenologin, vilket ofta förknippas och används i forskning och 

tankar om omsorgen (Josefson 2018, s. 7; Leijonhufvud 2011, s. 33). Då både Merleau-Ponty och 

Levinas är sprungna ur den fenomenologiska fåran anser vi att dessa är förenliga och nödvändiga för 

oss att kunna svara på vårt syfte och för att kunna utföra analysen. Då fenomenologin även tolkas som 

                                                      
2 Videoföreläsning, Eva Schwarz, 2014-09-29, tillgänglig via Stockholms universitet 
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en filosofisk teori och metod (Szklarski 2015, s. 132) har vi hämtat tankar från Hans-Georg Gadamer 

som ytterligare stöd för att svara på vårt syfte. För att kunna svara på vårt syfte har vi valt ut tre 

teorispecifika begrepp att använda oss av i analysen. Vi kommer även redogöra för begreppen estetik 

och omsorg vilka inte är teoribundna till vår valda teori men är viktiga begrepp gentemot studiens syfte 

och behöver förklaras på ett sätt som gör det möjligt att förstå analysen och diskussionsdelen längre 

fram i texten. 

Upplevelse 

För att kunna svara på vårt syfte blir begreppet upplevelse relevant men även för att den 

fenomenologiska teorins grundpelare är den mänskliga upplevelsen. Begreppet lyfts som grunden för 

vår identitet samt att den förbinder människan med den omgivande miljön och anses vara det mest 

grundläggande sättet på vilket vi förstår vår omvärld. Begreppet kopplas väl samman med den estetiska 

upplevelsen som ett medel för att erfara världen (Hohr 2006, ss. 240–241). Den fenomenologiska tanken 

om begreppet gör att vi kan tolka teorin som kritisk mot en allt för kunskapsorienterad praktik “Att 

hjälpa barn att uppleva världen är med andra ord minst lika viktig som det är att förstå den.” (Hohr 2006, 

s. 241). Då vårt syfte inte är styrt mot estetiken som ett medel för ett annat lärande passar teorins 

beskrivning och tyngd till begreppet väl in i vårt arbete och ger oss en förståelse och en teoretisk 

förankring till syftet. Merleau-Ponty beskriver upplevelsen som förankrad i den mänskliga kroppen 

vilken benämns som kroppssubjekt (Løkken 2006, s. 28). 

Kroppssubjekt 

Att uppleva sin värld sker ständigt genom den fysiska kroppen, som i det här arbetet och teorin benämns 

som kroppssubjekt. Genom begreppet kroppssubjekt får vi en teoretisk koppling till kroppen som en 

helhet där det fysiska och psykiska ses som en odelbarhet som sammanflätas med sin omvärld genom 

upplevelsen (Løkken 2006, s. 28). Genom att de yngsta barnen på förskolan inte alltid har ett stort verbalt 

ordförråd blir begreppet kroppssubjekt ett viktigt begrepp när vi hänvisar till de här barnens sätt att 

kommunicera. Begreppet ger oss möjlighet att fånga på vilket sätt förskollärarna tolkar barnens 

kroppsliga kommunikation i de estetiska tillfällena som erbjuds barnen under deras tid på förskolan. 

Genom den kommunicerande kroppen blir gesten central vilket ses som det talande, att gestens snarare 

är överordnad ordet. Begreppen blir särskilt viktiga för att få en förståelse för att lyfta barnen som 

kommunicerande människor och inte människor som inte har ett verbalt språk vilket är en viktig del för 

att kunna svara på vårt syfte och ett viktigt inslag i både den fenomenologiska teorin men även inom 

arbetet med de yngsta barnen (Merleau-Ponty 1999, s. 162).  

Bildning 

Genom bildning får vi tillgång till den process där barnet möter förskolan som både fysik och social 

miljö och hur barnet skapas tillsammans med denna nya värld och blir därför ett värdefullt begrepp för 

oss att använda i analysdelen. Begreppet står som kontrast till begreppet utbildning vilket kan ses som 

en målinriktad process med en början och ett slut (Haugen, Løkken & Röthle 2006, ss. 14–15). Bildning 

som begreppet beskriver en personlig process som genererar ett riktat förhållande till omgivningen där 

människan blir en aktiv deltagare vilket är en viktig del vilket Gadamer beskriver ”Being present does 

not simply mean being there along with something else that is there at the same time. To be present 

means to participate” (Gadamer 2004, s. 121). Här räknas även pedagogernas bildning in i begreppet 
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vilket är en livslång process som utvecklas från livets vardaglighet varpå förskolans verksamhet är en 

viktig del. Bildning är ett brett begrepp som beskrivs “Bildning är något mer än utveckling, mer än 

lärande mer än omsorg, mer än uppfostran och mer än socialisering. Samtidigt inrymmer bildningen allt 

detta.” (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 16) vilket blir av vikt för att kunna svara på vårt syfte. 

Omsorg 

 

Josefsons (2018, s. 6) definition av omsorgsbegreppet är en stor inspiration till det sättet vi valt att 

använda begreppet på. Josefson hämtar inspiration från en feministisk omsorgsforskning som har 

presenterat omsorgsetiken som en ingång till att förstå omsorgen i förskolan. Omsorgsetiken kan ses 

som ett relationsarbete mellan social omsorg, så som omsorg som ges i sociala relationer samt praktisk 

omsorg som åsyftar till att ge omsorg i praktiken. Genom denna förståelse presenteras begreppet ur en 

omsorgsetik som vidare är hämtad från närhetsetiken där tyngdpunkten ligger på jag-du-förhållandet 

och relationen och de ansvar som följer en sådan framskrivning (Josefson 2018, ss. 6–7). Omsorgen 

definieras i vår studie som ett begrepp som åsyftar till att det alltid är en mellanmänsklig relation men 

där den professionella vuxne i förskolan är den som innehar ansvaret i att se till att omsorgen ges (och 

tas emot). I läroplanen för förskolan3 definieras omsorg på en rad olika sätt.  

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga 

barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och 

trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna 

svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.  

(Lpfö 18, s. 10) 

 

Med stycket vill vi påvisa den essentiella kraften i begreppet omsorg där just omsorgen beskrivs som 

det vitala för barnens välbefinnande, trygghet och självkänsla. 

Estetisk upplevelse 

Genom Gadamers tankar om konst får vi en bred ingång till vad som kan rymmas inom detta begrepp. 

Konst benämner Gadamer som allt från dans och dikt till arkitektur (Gadamer 1977, s. 104) och jämför 

den skapande akten med lek (Øksnes 2011, s. 163). Både lek och kost likställer Gadamer med att vara 

deltagande i en fest (Gadamer 1977, s. 96; Øksnes 2011, s. 165). Genom denna breda syn får vi 

tillgång till ett sätt att se på dragningskraften i den estetiska upplevelsen som vi har stor användning av 

i analysen av intervjuerna. Festens kärna beskriv som en gemenskap att mötas i (Gadamer 1977, ss. 

96–97). Vidare beskriver han att ”//…det är en konst att anordna en fest. //” (Gadamer 1977, s. 97) 

vilket vi tolkar som förskollärarens ansvar men även kompetens. Att arrangera miljöer och tillfällen 

för att bjuda in barnen till fest kan genom det här synsättet ses som en viktig del i förskolans 

verksamhet. Men även att vara medveten om att låta barnen få återuppleva samma konstverk som 

exempelvis ett danstillfälle är av vikt då Gadamer uppmuntrar oss att stanna upp hos verket. Han 

skriver; 

Ju mer vi inlåter oss på verket, desto mer talar det till oss; desto mer mångskiftande och desto rikare 

visar det sig vara. Tidserfarenhetens väsen i samband med konst är att vi lära oss dröja kvar. Detta är 

måhända den oss tilldelade ändliga motsvarigheten till det man kallar evighet 

                                                      
3 Vi väljer att lyfta begreppet omsorg genom den kommande läroplanen då den är beslutad och kommer 

att tas i bruk 2019.  
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(Gadamer 1977, s.105) 

 

Är det så att barnen visar oss just det här, när de vill göra samma sak flera gånger? Att de och vi behöver 

stanna upp och försöka förstå någonting nytt i det vi gör. Att samtidigt få upprepa någonting är också 

att på samma gång göra någonting nytt, vilket ger en mängd olika och nya erfarenheter och upplevelser 

som kan kliva långt utanför konstens tänkta gränser (Hohr 2006, s. 252). ”Man måste ta sig dit och stiga 

in, man måste träda ut, måste gå runt, måste allsidigt vandra genom byggnaden, för att få del av det som 

den har att erbjuda för att förstärka livskänslan.” (Gadamer 1977, s. 105). Enligt Gadamer skulle vi 

kunna förstå möjligheten att få hänge sig till en estetisk upplevelse där en fest kan uppstå är bra för 

barnens livskvalitet och som kan vara av betydande vikt just under de yngsta barnens första tid på 

förskolan.  
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Metod 

Utifrån syftet i vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metodansats som är en motsats till 

den kvantitativa forskningen som avser att beskriva och förklara världen med statistik och siffor (Ahrne 

& Svensson 2015, s. 10). Kvalitativa metoder kan vara observationer, textanalyser och intervjuer men 

enligt Ahrne och Svensson (2015, s. 10) är den kvalitativa metodansatsen svår att definiera då den kan 

se ut på många olika sätt. Då ändamålet för studien är att fånga förskollärares upplevelser kring ett visst 

fenomen har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod, vilket vi kommer redogöra för 

nedan.  

Val av metod 

Genom att utgångspunkten i vår studie centreras kring mänskliga upplevelser av ett fenomen passar 

intervjuer bra som metod gentemot både den fenomenologiska teorin samt vårt syfte (Szklarski 2015, 

ss. 131–132). För att få fenomenet vi vill undersöka att visa sig, behöver vi ta hjälp av andra personers 

blick vilket gör intervjuer till ett forum där upplevelser och blickar kan mötas (Merleau-Ponty 1999, ss. 

14, 16). Även Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2015, ss. 34, 36) beskriver intervjuer som en metod som 

används om syftet är att få kunskap om sociala förhållanden och människors erfarenheter där samtalen 

även kan mynna ut i diskussioner där de tillfrågade kan svara utifrån egna perspektiv och tolkningar. 

Kvalitativa studier gentemot insamling av kvantitativa data ger en närmare inblick i just upplevelser och 

personers tankar på en djupare nivå (Öhlander 2011, s. 31; Fägerborg 2011, s. 85; Löfgren 2014, s. 146).  

Genom valet av denna metod har andra metoder varit tvungna att väljas bort. Observationer är en form 

av kvalitativ forskning som vi relativt snabbt valde att sätta åt sidan. Vi befarade att det kunde vara svårt 

för oss som studenter att ges ”tillträde till fältet” (Lalander 2015, s. 101), vilket skulle innebära att både 

barn, föräldrar och pedagoger visar sin tillåtelse att observeras i en eventuellt utsatt situation vilket är 

ett etiskt ställningstagande (Pripp 2011, s. 65; Vetenskapsrådet 2017 s. 26). Å andra sidan har 

observationer den förmågan att de som observerar direkt kan anamma sitt perspektiv på det som 

observeras (Lalander 2015, s. 93) vilket vi noga övervägt som möjlig metod men som ändå valdes bort 

på grund av överväganden av etiska aspekter. Vi valde även bort observationer av ytterligare en 

anledning, trots att vi visserligen hade erbjudits chansen att vara inne i fenomenet och se det från ett 

inifrån perspektiv befarade vi att detta inifrånperspektiv riskerade att färga vår upplevelse. Färga vår 

empiri genom upplevelserna av observationstillfällena i allmänhet och våra personliga erfarenheter och 

upplevelser i synnerhet. För att kunna ta emot det fenomen som visar sig för oss behövde vi titta på det 

från ett annat perspektiv, ett utifrån perspektiv för att kunna se det som just ett fenomen och inte flera 

känsloladdade enskilda händelser (Leijonhufvud 2011, s. 39). Det är dock vanligt att tillförlitligheten 

kritiseras inom den fenomenologiska forskningsprocessen vilket gjorde att det blev viktigt för oss att 

hela tiden hålla oss nära empirin under arbetets gång för att säkra tillförlitligheten (Szklarski 2015, ss. 

143–144). 

Intervjuer gentemot enkätundersökningar har också tänkts över. Dock föll enkätfrågorna bort då det ej 

är möjligt att skapa en dialog om funderingar eller tankar som uppstår. I intervjuer kan man också 

förklara och utveckla frågeställningen för informanten på så vis få fatt in intressanta perspektiv och 

dimensioner som inte är möjligt i en enkätundersökning där svaren ofta är kortfattade och slutna 

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 36).  
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Svagheter med intervjuer är också något som vi är väl medvetna om. Att intervjuer kan vara tidskrävande 

i form av svårigheter att hitta intervjupersoner, tidskrävande transkribering samt en rad olika 

förberedelser är ändå en utmaning vi vågat ta. Genom tydliga förberedelser och en insikt om att 

intervjuer är platsbundna i kontexten där den utspelar sig är kvalitativa intervjuer ändå en bra metod att 

använda sig av för datainsamling om samhällsfenomen (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 35).  

Under tiden vi utarbetade vår intervjuguide (se bilaga 2) har vi hela tiden haft syftet samt de 

kompletterande frågeställningarna för studien som utgångspunkt. Detta är något som Löfgren (2014, s. 

149) menar är hjälpsamt för att hålla fokus samtidigt som den inte ska vara allt för detaljerad om syftet 

är att få djupa berättelser om ett specifikt fenomen. Frågorna är sammanställda utefter en rad olika 

aspekter. Bland annat ville vi ha så öppna frågor som möjligt då det möjliggör för en djupare diskussion 

kring de svar och aspekter som lyfts av informanterna (Löfgren 2014, s. 149). Detta är viktigt gentemot 

den fenomenologiska teoriansatsen då upplevelser och människors essens är det som åsyftas (Szklarski 

2015, ss. 131–132). Kvalitativa intervjuer gentemot standardiserade intervjuer så som frågeformulär 

möjliggör just att kunna stanna upp och fokusera på det som situationen och kontexten erbjuder vilket 

möjliggör för fler nyanser av synsätt från informanterna (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 38). I 

utformandet av frågorna har vår strävan varit att vi genom väl genomtänkta frågor kunnat utjämna 

eventuella makthierarkier. Under rubriken genomförande kommer vi att redogöra för hur intervjuerna 

mer praktiskt gick till samt på vilket sätt frågorna ställdes samt hur intervjuerna i slutändan genomfördes. 

Urval och avgränsningar 

Vårt syfte och våra frågeställningar är de parametrar som väger tyngst i valet av de informanter vi har 

riktat oss till (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 39). Vi är väl medvetna om att urvalet påverkar 

studiens kvalitet och generaliserbarhet och ska nu redogöra för hur vi gjort vårt urval och vilka 

avgränsningar vi behövt göra utifrån vårt val av metod samt den fenomenologiska teoriansatsen. Vårt 

huvudfokus kring dessa frågor utgår från studiens syfte samt frågeställningar. Genom att studiens syfte 

avser att undersöka relationen mellan omsorg och estetiska upplevelser har vi delvis valt att vända oss 

till förskolor som har en uttalad estetisk profil. Slutligen landade vi i ett urval av tre intervjuer med 

förskollärare som jobbar på en förskola med estetisk profil och tre förskolor utan estetiska profil. 

Förskolorna är både privata och kommunala. En intervju som var planerad på en förskola med en estetisk 

profil blev inställd vid upprepade tillfällen varpå informanten valde att svara på frågorna skriftligen. Vi 

funderade länge på om vi kunde använda oss av detta intervjusvar och landade i förståelsen av att det 

skulle påverka vår studies validitet och reliabilitet negativt. Vår upplevelse av att använda oss av olika 

typer av intervjuer, fysiska och skriftliga, är att dessa svårförenliga. Vid ett skriftligt inlämnat svar kan 

informanten fundera och justera sina svar utan att vi som intervjuare får ta del av de tankarna som 

föranleder sådana justeringar. Vi har dock använt det skriftliga intervjusvaret som ett stöd för att se om 

svaren överensstämmer eller motsätter det vi fått fram genom de andra sex intervjuerna. 

Då vår forskningsfråga berör den estetiska upplevelsen har det varit viktigt att avgränsa urvalet till 

informanter som förhoppningsvis har en så gedigen kunskap som möjligt i arbetet med estetisk 

verksamhet på förskolor. Då vår önskan var att mötas i en intervjusituation där vi inte var de som ägde 

kontrollen över talutrymmet, i och med att vi är de som ställer frågorna vilket Börjesson och Rhen (2009, 

s. 37) menar är en del av ett maktperspektiv ur en postmodernistisk syn.  

Vidare ville vi även endast fokusera på förskollärare då vi har en tanke om att studiens kvalitet även kan 

hjälpa till att stärka förskollärares profession och kunnande inom det specifika området. Arbetet är även 

tidsbegränsat vilket ej möjliggör att göra ett större urval av informanter även om vi hade velat det. 
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Undersökningsmaterial/personer 

Vårt insamlade intervjumaterial består av intervjuer gjorda med sex stycken pedagoger verksamma i en 

stor stad i Sverige med intilliggande kranskommuner. Fem av informanterna är utbildade förskollärare 

och en informant är barnskötare som är i slutet av sin förskollärarutbildning. Vi kommer värdera allas 

utbildningar som likvärdiga eftersom vi inte anser att den knappa tiden som är kvar på barnskötarens 

utbildning skulle påverka kvaliteten på vår studie. Vi kommer vidare i texten att benämna alla 

intervjupersoner som förskollärare dels för att få en sammanhängande text och dels för att inte på något 

sätt röja deltagarnas identitet. Vi anser inte att detta påverkar studiens resultat och kvalitet eftersom vår 

studie syftar till att se vilka essenser som visar sig inom fenomenet estetisk upplevelse och omsorg.  

För att underlätta för läsaren har vi även valt att skriva ut fingerade namn tillsammans med citaten. Vår 

förhoppning är att läsaren kan bilda sig en uppfattning om hur samtalen sett ut ide olika intervjuerna. 

Tre av intervjupersonerna arbetar på en förskola med uttalad estetisk profil (Lena, Nimet och Fredrik). 

Tre av intervjupersonerna arbetar på en förskola utan en sådan profilering (Isidor, Disa, Karin). Vi väljer 

att inte redovisa vad förskolorna har för typ av estetisk inriktning på den estetiska verksamheten då det 

kan röja deltagarnas identitet (Löfdahl 2014, s. 34; Vetenskapsrådet 2017, s. 40). Med en estetisk uttalad 

profil menar vi de förskolor som använder sig av ett estetiskt ämne sammanslaget med förskolans namn 

och har den inriktningen, exempelvis dansförskolan Vinden4.  

Av en händelse var tre informanter män (här inkluderar vi personen som svarade skriftligen och som vi 

nämnde i tidigare avsnitt) och fyra stycken kvinnor vilket vi finner intressant i relation till att kvinnor i 

gruppen förskollärare, enligt vår upplevelse, är överrepresenterade generellt i förskolan. Även om vi 

finner detta intressant så kan vi inte dra några slutsatser att detta skulle ha påverkat studiens innehåll. Vi 

anser inte heller att informanternas ålder är av relevans att redovisa för studiens kvalitet.  

Genomförande 

I inledningen av vår studie började vi med att söka information om förskolor som har en uttalad estetisk 

profil. Då vårt urvalsområde har varit begränsat till en större stad i Sverige började vi med att leta på 

kommunens hemsida efter förskolor som passade vårt urvalsområde. När vi hittade förskolor som hade 

en uttalad estetisk verksamhet sparade vi kontaktuppgifterna och mailade informationsbrev till de 

berörda verksamheternas förskolechefer alternativt ledningen. Då det i början var svårt att få respons på 

vårt kontaktande via mail valde vi även att utöka området till att ta in omkringliggande kranskommuner. 

Vi har varit tvungna att begränsa oss och tillämpa någon form av närhetsprincip mellan de kontaktade 

förskolorna då arbetet är tidsbegränsat och där vårt val av metod och teori kräver att vi är närvarande på 

plats i insamlandet av empirin. Detta är något som vi vidare har upplevt som ett problem då det statistiskt 

sätt borde ge mer respons ju fler informanter som kontaktas. Vi utökade även vår strävan efter att bara 

använda oss av förskolor med en estetisk profil då vi inte fick till de antal intervjuer vi ville. Vi började 

då att kontakta förskolor utan specifik estetisk inriktning med förhoppning om att de som ställde sig 

positiva till att medverka i studien också arbetade med en estetisk tanke eller hade utbildning inom 

estetiska ämnen. Innan vi kontaktade förskolorna författade vi, i samråd med vår handledare, ett 

samtyckesbrev (se bilaga 1). Enligt de etiska riktlinjerna som reglerar examensarbetet är vi studenter 

ansvariga för att studien sker på ett etiska försvarbart sätt vilket ska ske i samförstånd med handledaren 

vilket vi anammat under studiens gång (Löfdahl 2014, s. 35; Vetenskapsrådet 2017, s. 8). 

Inför intervjuerna har vi utarbetat en intervjuguide (se bilaga 2) som vi använt oss av vid 

intervjusituationerna. Vid själva intervjutillfället gick vi återigen igenom de etiska riktlinjerna som vi 

                                                      
4 Påhittat namn för att konkretisera urvalet. 
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visserligen skickat iväg via mail men för att säkerhetsställa att alla informanter verkligen tagit del av 

informationen tål det att upprepas. Alla intervjuer spelades in, i enighet med de etiska principerna, vilket 

alla informanter givit sitt godkännande sig till. I inledningen av intervjuerna har vi presenterat oss på ett 

så neutralt sätt som möjligt. Vår strävan var att vi skulle inge ett förtroende och visa att vi är genuint 

intresserade av deras upplevelser och att vi inte är där för att syna deras verksamhet och komma med 

kritik och uppmaningar kring deras arbetssätt. Eriksson-Zetterberg och Ahrne (2015, s. 45) skriver även 

att det är fruktbart att ställa vänliga frågor som synliggör att intresset ligger just i att vi är intresserade 

av deras svar, vilket också jämnar ut makthierarkin. Intervjuerna har varit förlagda på de medverkande 

förskollärarnas arbetsplatser och tiderna när vi setts har varierat utifrån de medverkandes behov. 

Intervjuerna har varierat i tidsomfång men har varat mellan 20 – 30 minuter. Alla medverkande 

intervjupersoner har tillgivits frågorna i god tid innan intervjutillfället med syfte att utjämna eventuella 

maktpositioner i och med att de gavs ges en möjlighet att förbereda sig på vilken typ av frågor vi skulle 

ställa till dem. Då vi var intresserade av att se om det går att koppla den estetiska upplevelsen till 

omsorgen och inte som medel för att nå annan kunskap, var detta ett medvetet val då vi hoppades att 

intervjupersonerna redan skulle vara inställda på att prata om just det. Detta har naturligtvis påverkat 

våra intervjuer och samtal men då vi haft kort om tid var vi måna om att få ut så mycket som möjligt av 

dessa intervjuer och tillfällen. I mailet med frågorna har vi även flaggat för att det kan uppkomma 

spontana frågor beroende på vilka svar vi får under intervjun. Detta är även något som faktiskt har skett 

på alla intervjuer. Men genom att vi varit förberedda på det och hela tiden haft syftet och vår studies 

frågeställningar nära tillhands har vi försökt, i de fallen vi behövt, lättare kunna rikta intervjun i den 

riktning den var tänkt. Intervjufrågorna har inte vid alla tillfällen kunnat läsas konsekvent i samma 

ordning. I vissa fall har vi varit tvungna att ändra ordningen och strukturen på frågorna eftersom att 

samtalen ledde oss in på en fråga som exempelvis låg sist i intervjuguiden. Detta är dock ingenting som 

vi uppfattat som ett problem för studiens validitet snarare har det upplevts som ett problem för oss då vi 

inte är några vana intervjuare och kan kasta om frågorna på ett snyggt sätt. I direkt anslutning till de 

genomförda intervjuerna transkriberade vi materialet. Genom att göra det på en gång menar Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne (2015, s. 51) att det blir så trovärdigt och nära sanning som möjligt. 

Databearbetning och analysmetod 

När vi gjorde transkriptionen lyssnade vi igenom hela intervjun och skrev ned allt som sas, vilket varit 

betydelsefullt i analysarbetet då vi getts möjlighet att få syn på nya viktiga detaljer (Tholander & Cekaite 

2015, s. 197). Allt sparades på ett dokument som inte var anslutet till nätet eller någon molntjänst då vi 

inte ville att det insamlade materialet på något vis skulle kunna delas av utomstående. Transkriptionerna 

har varit tidskrävande men nödvändiga då det är lättare att kunna se ett mönster och samtidigt få syn på 

teman i transkriberingen vart efter fler intervjuer görs (Spradley 1979 se Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 

2015, s. 52). Detta har föranlett att vi efter några intervjuer började se teman i svaren som vi vidare 

kunde vara lyhörda på i de kommande intervjuerna och transkriberingen av dessa. När vi nedan 

presenterar citat har vi valt att ta bort överflödiga ord som exempelvis upprepningar och harklingar för 

att underlätta för läsaren (Öberg 2015, s. 63). 

Kvale (1997 se Fejes & Thornberg 2015, s. 37) presenterar totalt fem olika metoder för analysering av 

insamlat material. Dessa är: koncentrering, berättelse, tolkning, Ad-hoc samt kategorisering. Modellerna 

påvisar olika metoder som kan vara till hjälp för analys av transkriberat material. Dessa metoder kan ses 

som separata men kan även användas parallellt utifrån vad som passar det specifika syftet som olika 

studier har. Vi har valt att använda oss metoden kategorisering då den passar vår studie bra då vi redan 

i transkriberingsarbetet började se teman och mönster i manuset (det transkriberade materialet) som vi 
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skrivit ut. Genom denna metod har vi kunnat skapa ett tydligt system där materialet läses utifrån 

uppkomna kategorier som i vårt fall, våra frågeställningar.  

En annan metod som vi använt oss av är modellering. Modellering presenteras av Fejes och Thornberg 

(2015, s. 37) och betyder att materialet analyseras utifrån teorispecifika begrepp vilket hjälper forskaren 

att även kunna se mönster utifrån mer teorispecifika innebörder vilka vi tolkar som olika essenser av ett 

fenomen. I vårt fall hjälpte det oss att analysera materialet mer teorinära. Begreppen som vi utgått ifrån 

är de teoribegrepp som vi presenterat under rubriken teoretiskt perspektiv. Genom att använda oss av 

olika typer av kodning och kategorisering i transkriptionen av materialet som samlats in föranleder detta 

att svaren direkt efter intervjuerna anonymiseras (Vetenskapsrådet 2017, s. 28). 

Forskningsetiska överväganden  

Den information som vi hittills har redovisat tar sin utgångspunkt i en rad olika etiska ställningstaganden 

som ligger till grund för hela studien. Genom hela arbetet har forskningsetiska överväganden anammats 

och vi har noga diskuterat igenom alla moment i studien.  

Tidigare har vi nämnt att vi noga övervägt metoden kvalitativa intervjuer ur ett maktperspektiv och vi 

hoppas att vårt förhållningssätt möjliggjort att makthierarkin som kan uppstå i intervjusituationer 

faktiskt har utjämnats. Vår strävan har legat i att låta informanterna svara och prata utifrån egna 

erfarenheter samtidigt som vi varit lyhörda för infallsvinklar och aspekter som de anser vara viktiga i 

sammanhanget. Genom ett medvetet förhållningssätt där öppna frågor med syfte att komma ifrån de 

standardiserade intervjutekniken där informanter vanligtvis känner sig i underläge med en känsla av att 

de behöver svara rätt (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne s. 45). Vi har även reflekterat över det här ur ett 

maktperspektiv då några intervjupersoner uttryckt nervositet inför att bli intervjuade, då har vi ansträngt 

oss att få dessa att känna sig mer avslappnade och då har frågorna fått komma lite där de passar i 

samtalet. Framför allt har intervjupersonerna uttryckt osäkerhet inför att ge rätt eller fel svar trots att vi 

under all kontakt beskrivit att vi är intresserade av deras upplevelser knutna till området omsorg och 

estetik. Detta har gett oss intressanta tankar om på vilket sätt vi tänker om intervjuer generellt och om 

intervjupersonerna kände någon slags pliktkänsla gentemot oss som studenter att ge bra och fylliga svar. 

Vi har varit särskilt noga med att lyssna på intervjupersonens svar för att senare kunna koppla det till 

andra frågor, vilket varit viktigt. Om intervjupersonen exempelvis redan gett exempel på hens 

erfarenheter av att lyfta estetiken som en del i omsorgsarbetet har vi ändå ställt frågan samt återkopplat 

till det intervjupersonen tidigare nämnt och frågat om hen vill berätta något ytterligare gällande den 

frågan. Vi ville ge förskolläraren känslan av att det de berättar är viktigt och värdefullt samt att vi har 

lyssnat. Sedan frågade vi om vi kunde gå vidare till nästa fråga vilket även varit av respekt till 

intervjupersonen, vår förhoppning är att det påverkat intervjutillfället i positiv riktning (Löfgren 2014, 

s. 147). 

En medvetenhet om att kvalitativa intervjuer inte nödvändigtvis säger hela sanningen då själva 

intervjutillfället alltid är knutet till en tid och plats och vad som sägs just då (Eriksson-Zetterqvist & 

Ahrne 2015, s. 35) har följt oss under hela arbetets gång. Att vara medveten om maktaspekterna i en 

intervjusituation är betydelsefullt även i relation till analys och resultatdelen (Svensson & Ahrne 2015, 

s. 30). Även studiens kvalitet och tillförlitlighet kräver en genomgång utifrån dessa aspekter och kommer 

att presenteras längre fram i studien i en egen rubrik.  

Vi är väl medvetna om att vår uppsats är reglerad av personuppgiftslagen (1998:204), Vetenskapsrådets 

text om God forskningssed samt tystnadsplikt (Löfdahl 2014, s. 34; Vetenskapsrådet 2017). Detta 

innebär exempelvis att intervjupersonernas och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig 

konfidentialitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register 
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över personuppgifter kommer att upprättas. De intervjuade personerna har även blivit informerade om 

att det dokumenterade materialet endast får användas för vår egen bearbetning och analys samt 

sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd (se bilaga 1). 

Vi har dessutom valt att ha fingerade namn. Vi får under inga omständigheter röja personernas identiteter 

och hade från början tagit bort namn helt från citaten som är tagna direkt ur transkriptionerna. Vi landade 

ändå i att använda oss av fingerade namn för att läsaren skulle kunna skapa sig en bild av vem som säger 

vad.  

Som vi i tidigare avsnitt nämnt började vi vår kontakt med potentiella förskolor med att skicka ut mail 

med information om studien samt samtyckesblanketten (se bilaga 1). Där framgår den ovan nämnda 

informationen samt information om att deltagandet är frivilligt och att allt insamlat material som ligger 

till grund för studien kommer att förstöras så fort uppsatsen blir godkänd. Under själva intervjutillfället 

har vi återigen meddelat de etiska riktlinjerna som reglerar vår forskning samt påmint om att de när som 

helst kan välja att avsluta sin medverkan. Detta är såklart en självklarhet men det ska inte understrykas 

att vi varit nervösa att personer, efter medverkan, skulle meddela att de ej ville finnas med som 

informanter. Ingen datainsamling påbörjades innan vi försäkrat oss om att alla tagit del av denna 

information. 

De forskningsetiska aspekterna som aktualiseras i intervjusituationer är som sagt många. Den kanske 

viktigaste aspekten är att verkligen lyssna på vad människor säger och tänka på att vi analyserar deras 

svar på ett så korrekt sätt som möjligt. Löfgren (2014, s. 150) menar också att det är av största vikt att 

skapa ett talutrymme som informanterna känner sig bekväma med.  

 

Studiens kvalitet 

Styrkor  

Vår valda metod fungerar väl i detta arbete tillsammans med både syfte och teoretisk ingång då vi vill 

utforska förskollärares upplevelser av ett visst fenomen. Genom att vi haft möjlighet att utforma 

intervjufrågorna på ett sätt som passar vårt syfte och frågeställningar har det gett oss ett djup i 

intervjuerna som vi vidare har kunnat analysera. Att få fatt i en persons upplevelse kring ett fenomen är 

en viktig del i den fenomenologiska teoribildningen (Szklarski 2015, ss. 131–132) vilket varit 

ovärderligt för oss som studenter men framför allt har intervjupersonerna uttryckt en glädje över att få 

fördjupa sig i de egna upplevelserna. Upplevelser som oftast går genom förskolans vardag oreflekterade 

fick genom intervjun bearbetas och har gett ringar på vattnet i de olika verksamheterna. En annan aspekt 

som bidragit till att stärka reliabiliteten i vår data, trots ett mindre antal intervjuer är att 

intervjupersonernas svar låg i linje med varandra och agerade samstämmigt.  

Att skriva i par har också visat sig vara en vinnande faktor och en styrka då vi hela tiden haft varandra 

vilket bidragit till att vi tillsammans har fått djupa och mer insiktsfulla reflektioner än om vi skrivit 

ensamma. Det har varit otroligt givande att kunna se saker från olika vinklar som kunnat leda till 

diskussioner och förbättring och på så vis har det förhoppningsvis påverkat studiens validitet i positiv 

riktning.  
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Svagheter och svårigheter 

Svårigheter med studien och som vi även tidigare har nämnt har varit att hitta forskning relaterat till just 

estetik i relation med omsorg inom förskolan. Det har i princip varit omöjligt – även om vi genom 

lusläsning har kunnat se denna kombination mellan raderna i en del presenterade artiklar. Å andra sidan 

kan detta ses som en styrka i just vår studie då vi kan belysa vikten av att fördjupa kunskapen om denna 

relation och på vilket sätt dessa två områden genererar varandra.  

Det har även varit tidskrävande att hitta informanter som har haft tid att ställa upp på intervju. Det flesta 

förskolor och kommuner som vi kontaktat har inte återkopplat och vi hade en förhoppning om att det 

skulle varit enklare. Denna period innan intervjuerna till slut började ta fart upplevde vi båda två som 

en väldigt pressad tid. Visserligen gjorde detta att vi kunde fokusera mer på avsnitten om tidigare 

forskning och teoretiskt förhållningssätt vilket såklart gynnat dessa delar i texten.  

Trots att intervjupersonerna upplevt att frågeställningarna varit öppna och inbjudit till samtal och vidare 

reflektion i både arbetslag som på förskolan som stort, har dessa varit styrande utifrån vald teori men 

även för att vi ville undvika att intervjun skulle riktas mot ett annat syfte. Med andra frågor hade vi 

naturligtvis fått andra svar, men med tanke på tidspressen hade vi inte möjlighet att vara mer öppna för 

flera olika tolkningar samt att vi ville hålla oss teorinära även i frågeställningarna. 

Studiens tillförlitlighet och giltighet 

Studien bör inte generaliseras då det insamlade materialet endast består av sju stycken intervjuer. För 

att få till mer intervjuer skulle vi förstås behövt mer tid. Vi vill ändå påstå att vår studie har en väl avvägd 

metod gentemot studiens syfte och teori om att undersöka människors upplevelser vilket fungerar som 

en etisk kvalitetsaspekt och ökar studiens tillförlitlighet på åtminstone ett plan (Vetenskapsrådet 2017, 

s. 26). Dock är vi också medvetna om att den fenomenologiska teoriansatsen syftar till att undersöka hur 

världen visar sig genom meningsfulla erfarenheter och kan ses som en kritik mot vetenskapen (Merleau-

Ponty 1999, s. 18). Fenomenologins utgångspunkt går således inte i linje med vetenskapen om att det 

skulle finnas en sanning och därför har vi varit noga med att ligga så empirinära som möjligt för att ändå 

få ett så objektivt resultat som möjligt. Szklarski (2015 s. 143) förklarar även detta empirinära 

förhållningssätt som ett viktigt validitetskriterium i all kvalitativ forskning och inte minst i den 

fenomenologiska. ”If the essential description truly captures the intuited essence, one has validity in 

phenomenological sense” (Giorgi 1998 s. 173 se Szklarski 2015, ss. 143–144). 
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Resultat och analys 

Under denna rubrik har vi valt att först gå in och presentera resultatet av datainsamlingen i ett eget 

avsnitt för att sedan gå in och analysera den data vi presenterat. Vi har valt att separera dessa för att på 

ett tydligt och transparant sätt kunna presentera så mycket data som möjligt eftersom kvaliteten och 

trovärdigheten ökar ju mer data vi redogör för. Vi har delat upp resultat och analys i två delar för att 

tydliggöra läsningen vilket är i linje med vår vision om en tydligt strukturerad uppsats.  

Detta har även varit till stor hjälp under analysarbetet då vår strävan varit att skriva en analys med tydlig 

empirisk förankring vilket varit viktigt för oss då vi vill säkra validiteten.  

 

Resultat 

Vi har valt att presentera det samlade resultatet uppdelat i de tidigare introducerade frågeställningarna 

vilka vi valt att presentera i tydliga rubriker. Resultatet kommer att underbyggas med citat hämtade 

från intervjuerna. 

 

Hur identifierar förskollärare estetiska upplevelser i förskolan?  
 

Genom intervjuerna har vi förstått den estetiska upplevelsen som ett centralt verktyg i arbetet med 

omsorgen av de yngsta barnen. Detta verktyg upplevs som ett nödvändigt mellanrum, ett 

relationsskapande mellanrum, där trygghet och relationer skapas. Den estetiska upplevelsen fördjupar 

relation mellan barnen, mellan barn och pedagog, men även mellan förskola och hem. Flera informanter 

pratar mycket om relationen mellan förskola och hem. En förskollärare beskriver det som att mycket av 

det som barnen har i ryggsäcken hemifrån, så som saker de varit med om, ofta syns genom de estetiska 

uttryckssätten. Exempel på uttryckssätt som hen identifierar som estetisk verksamhet i förskolan är 

teckningar, dramalekar och musicerande. Genom dessa uttrycksformer ser hen att barnen skapar och 

uttrycker saker som inte kommer från förskolan. De som kommer till uttryck genom detta är ofta saker 

som barnen har med sig i sin ryggsäck som de samlat på sig utanför förskolan.   

 

De tar ju alltid med sig en del av sin hemkultur. Det visar väldigt tydligt när de gäller att uttrycka sig, 

ett roligt exempel är när ett barn använde sig av pincetter. […] och då hade ett barn slagit ihop 

pincetterna och satt länge och satte v mot v (visar med fingrarna) och sen lyfte barnet upp och sa att 

det: titta det var en kräfta. Här visar barnet sin del av sin hemkultur och skapar mening i det nya 

sammanhanget med hjälp av hemmet.  

(Isidor) 

 

En annan återkommande aspekt i diskussionen om estetisk verksamhet från intervjuerna, är att den fyller 

en viktig funktion i mötet med barn där orden inte räcker till. I detta sammanhang lyfts specifika sånger 

som särskilt viktiga i arbetet med förskolans yngsta barn, vilka är de med rörelser som fungerar 

kommunicerande. Det hakar således in i det som beskrivs ovan om att hemmet har en stor del i de 

estetiska uttryckssätten och upplevelserna som kommer till uttryck genom barnen på förskolorna. 

Jamen jag tänkte på att musiken är en sån bra så här kanal mellan hemmet och förskolan på något sätt 

med de här minsta. De här barnen som knappt kan kommunicera med ord, kommer hem och så gör de 
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rörelser eller så har de lärt sig flera ord i eller ett ord kan det ju vara ibland i en vers i en sång. Och så 

förstår föräldrarna ”Ah! Har ni sjunger Imse Vimse spindel på förskolan!?” och så blir föräldrarna 

jätteglada för de förstår att barnet berättar någonting om förskolan och så blir barnen jätteglada för att 

de lyckades berätta någonting för föräldrarna. 

(Lena) 

 

Intresset som pedagogen har avspeglar sig i verksamheten. Är pedagogerna intresserade av den estetiska 

upplevelsen och ser det som någonting viktigt och för barnen betydelsefullt avspeglar det sig även som 

respekt gentemot barnen. Denna diskussion om hur estetiken presenteras vid bland annat dokumentation 

på väggarna är något som återkommer i mer än hälften av intervjuerna. Sammantaget ligger tonvikten 

på att det på ett respektfullt sätt presenteras så att barnen känner glädje och stolthet.  

 

Jag menar barn blir ju glada om man presenterar till exempel deras alster till exempel på ett fint sätt 

eller… Det ser ju även små barn. 

(Nimet) 

 

Vilken skillnad det är när barnen har gjort någonting som de är stolta över på ett sätt så att det blir 

snyggt eller när man gör det så att saker hänger på varandra. Alltså då blir det inte viktigt. Oftast är det 

ju görandet som är viktigast men det kan ju också vara en stolthet i det man gjort och att man vill visa 

upp det på ett fint sätt och då har du förstört hela den upplevelsen också. Om du inte visar att det blir 

viktigt när du hänger upp det.  

(Karin) 

 

I de estetiska uttryckssätten, oavsett vilken form de ter sig i, kommer glädjen och lusten alltid på tal. En 

informant kopplar även ihop de lustfyllda och estetiska med undervisning som nu skrivs fram mer och 

mer i läroplanen (Lpfö 18). De estetiska uttryckssätten är av allra högsta grad en del av undervisningen 

samtidigt som de även ger barnen glädje beskriver hen. Informanterna ger också olika syn på hur de 

använder sig av olika uttryckssätt och vilka de istället väljer bort. Förskollärarna hade oftast ett specifikt 

estetiskt område som de ansåg passade bättre med de yngsta barnen vilket framkom i intervjuerna. 

Och det är tacksamt med musik att det är lätt att ta till, även i den spontana stunden. Asså ska du jobba 

med bild och sånt skapande så kräver det en annan planering innan. Du kanske ska rigga upp och så 

framför allt med de yngsta så är det ju, då måste du ha det riggat och klart innan barnen kommer in och 

ska sätta igång med, annars tappar du dom liksom.  

(Fredrik) 

 

Sammantaget ger intervjuerna en bild av att kompetens, kunskap och erfarenhet om den estetiska 

upplevelsen är viktigt. Den estetiska blicken och kunnandet är det viktiga i arbetet med estetisk 

verksamhet i förskolan. Det är svårt att utläsa någon specifik estetisk verksamhet som återkommer i alla 

intervjuer mer än att estetiken som upplevelse är det väsentliga.  

 

 

Hur ser förskollärare på relationen mellan estetik och omsorg under 

barnens första tid på förskolan? 
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Förskollärarna beskriver den estetiska upplevelsen som en självklar del i det dagliga omsorgsarbetet på 

förskolorna. Genom intervjuerna får vi syn på den estetiska upplevelsen ett medel för att bli bekant med 

ett format som barnen känner igen vilket skapar trygghet och sammanhang då detta är återkommande i 

förskolans vardag och således en del av omsorgen. Estetiken blir en del i relationsarbetet som sker 

individuellt likväl som i grupp där omsorgen ses som central, den grund barnen står på under hela sin 

tid på förskolan, en grund där även föräldrar inkluderas genom trygghetsbegreppet. Det är viktigt att ha 

i åtanke att man aldrig kan avsäga sig omsorgen gentemot föräldrarna. I en av våra presenterade artiklar 

som vi använt oss av i tidigare forskning belyser artikelförfattarna att just inskolningen (vilket vi 

relaterar till barnens första tid på förskolan) är en känslig period även för föräldrarna, vilket man behöver 

ta i beaktande (Simonsson & Thorell 2010, s. 58). 

 

Jag tror vi har pratat ganska mycket om det just med de yngsta barnen för nu när man inte jobbar där 

så blir det ett annat tänk, och då har vi pratat om att det är trygghet, trygghet, trygghet. Både med 

föräldrar så att de känner vem de lämnar till på morgonen och så barnen då att men är i barnen höjd 

och tittar i ögonen erbjuder knä. 

(Karin) 

 

Estetiken och vad det gör med barnen och med gruppen är det som står i centrum. Flera pedagoger 

uttrycker att det är viktigt för de yngsta barnen att de som arbetar på förskolan vågar ta vara på 

ögonblicket och släppa det planerade. Att dessa korta stunder kan vara mer betydelsefulla för barnen 

vilket lyfts som det viktigaste att ha i åtanke snarare än det som pedagogen har planerat. Det är inte 

personen som leder som blir viktig, det är sammanhanget och att bli en gemenskap som är det centrala 

och det viktiga.   

 

.. i början i barnens första tid på förskolan så man vill ju skapa att man känner grupptillhörighet och vi 

känsla och att barnet ska vara tryggt. Då känns musiken som ett bra verktyg att använda. Och som 

skapar relationer mellan barnen och mellan barnen och pedagogerna…  

(Lena) 

 

Utifrån intervjuerna har vi även sett ett mönster när det kommer till diskussionen om rutiner. Rutiner 

nämns i alla intervjuer som en viktig del i barnens första tid på förskolan. Förskollärarna berättar hur de 

använder olika estetiska uttryck i exempelvis hallsituationer, maten och vilan. En förskollärare berättar 

lite extra hur hen ser på rutiner och beskriver hela dagen som en typ av rutinarbete som är viktigt för 

barnen och dess trygghet.  

 

Men det är ledsna barn jag tänker sen vill man ju komma igång och då tänker jag att rutiner är ganska 

viktigt med de minsta att det blir samma ungefär så att det blir en trygghet att komma in, man får sin 

fruktbit alltså och då är jag nog lite konservativ kanske men jag känner att det är bra med de här 

punkterna under dagen för barn att veta att ok nu är det där och nu är det här och sen kommer det här 

och efter maten kommer vilan att man känner en trygghet i det.  

(Karin) 

 

Man kan ju använda då som musiken tillexempel mycket i rutinerna också. Rutinerna känns ju viktiga 

till exempel att man har samlingar där man där det ingår musik och så gör man på ungefär liknande sätt 

varje dag. Och det skapar ju också en trygghet. 

(Lena) 
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I det här sammanhanget nämns att det estetiska kan vara till hjälp när pedagogen upplever att barn 

behöver hjälp att komma vidare, att bryta någonting som känns jobbigt till exempel ett svårt avsked. 

Som ett stöd för att kunna byta fokus. Sammantaget ger informanterna en bild av att en del av 

relationsbyggandet under barnens första tid på förskolan som är det som åsyftas. Det är som ovan nämnt 

rutinerna som står i centrum och det är i rutinsituationerna som estetiken blir viktig för de intervjuade. 

Intervjuerna ger oss en förståelse av att barnens första tid på förskolan ofta kopplas ihop med just 

omsorgsbegreppet och att de ska känna sig trygga med sin nya tillvaro. Hos en av informanterna åsyftas 

en bra dagsrytm som viktig för barnen innan de känner sig helt trygga. En annan informant beskriver 

ateljén som en verkstad som barnen måste få möjlighet att förstå innan de kan uppleva den. Barnen 

behöver få en känsla av trygghet i sin nya miljö och när de vidare har fått de så kan de på riktigt blomma 

ut och få en känsla av att de kan själva. Genom empirin och transkriptionerna vi sammanställt ser vi att 

det sker ett sorts relationsskapande mellan barnen och den nya miljön i form av att de måste få lov att 

lära känna sin miljö på ett djupt plan.  

Vi försöker verkligen ge barnen tid. Att uttrycka sig så mycket som möjligt. 

(Isidor) 

 

Vad blir effekterna av att lyfta estetiken som en del i omsorgsarbetet? 

Sammantaget i intervjuerna berättas det om estetiken kopplat till en gemenskap. Det estetiska fångar 

barnen och på så vis blir det en samlingsplats för en gemensam upplevelse och ett sammanhang. En 

informant förklarar det såhär:  

Ja, alltså... om man tar musiken då så är det ju någonting som man, som man samlas runt som man har 

som man gör tillsammans det är ju, det är ju det typiska för förskolan att man. Att man liksom man gör 

någonting tillsammans och fokuserar på någonting. 

(Lena) 

 

Även en kunskap om de estetiska uttrycksformerna, oavsett vad det är, lyfts av tre informanter, som en 

viktig del av själva estetikupplevelsen. Genom att förstå vad som åsyftas med vissa material eller hur 

det går att använda sig av materialen beskrivs som en aspekt av verksamheten.  

Samtliga förskollärare beskriver att genom de estetiska upplevelserna infinner det sig ett slags 

koncentrerat lugn, barnen blir intresserade av ett material. Den estetiska upplevelsen används även som 

en stämningssättare, här nämns digitaliseringen som användbar. Genom att projicera en vald bild eller 

film och tillsammans med musik upplevde pedagogerna att det gjorde mycket för barnens närvaro i 

rummet och för barnets känslotillstånd. 

Samtliga intervjupersoner som arbetar på förskolor med uttalade estetisk inriktning, lyfter den egna 

personliga utvecklingen som en viktig del av att arbeta med estetiska upplevelser inom förskolans 

verksamhet. Samtliga uppgav att arbetssättet med estetik var anledningen till att de sökte sig till sin 

arbetsplats. Deras upplevelse är att de utvecklas personligen av detta arbetssätt och alla intervjuade, 

oavsett förskolans inriktning beskriver den estetiska upplevelsen som mycket viktiga för dem 

personligen av olika anledningar. 

Genom intervjuerna har vi även fått inblick i hur den estetiska upplevelsen kan vara viktig att ge barn 

som kommer helt nya till förskolans verksamhet men även de som kommer med erfarenheter från andra 

förskolor. Ibland har dessa barn sämre eller som i fallet som beskrivs nedan, dåliga upplevelser av att 

vara på förskolan där både god omsorg och estetiska upplevelser varit en bristvara.  
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De kom ju när de var ungefär två år, de här som kom från en annan förskola. För de hade ju bara varit 

jätteledsna och då tog vi in mycket sån där estetiska olika måla, lera och musik och sånt. Jag kommer 

ihåg att de inte visste vad de skulle göra av det. För de hade inte fått uppleva det alls, men då kunde vi 

sitta och göra tekniker. Rulla eller du vet olika saker och då vart det roligare att hålla på med 

materialet… Jomen man såg på dom att de blev mer intresserade för att först när vi dukade fram till 

exempel Play-Doh lera det spelade ingen roll de kunde ändå bara sitta där och vara ledsna och gråta 

Men då tänkte jag så här att jag behöver göra någonting som gör dom intresserade av det här materialet. 

Vi tog in ”gubbar” vi tog in djuren vi försökte göra spår vi försökte rulla och komma på. Och det gjorde 

dom intresserade, det är ju ett lärande i sig hur man använder materialet. Sen sprang ju de runt och 

hämtade andra grejer och ville pröva med leran. Men det tyckte jag vara väldigt bra. 

(Disa) 

 

Man kan ju se att, det händer ju att barn byter att de har gått på en förskola innan och så kommer de. 

Och har de fått en negativ bild av förskolan så märker man ju ofta det. Så man märker att det är viktigt 

att de får en positiv bild av förskolan som plats från början.  

(Lena) 

Analys 

Genom intervjuerna får vi tillgång till förskollärares upplevelser av att använda den estetiska 

upplevelsen som en essens av fenomenet omsorg under de yngsta barnens första tid på förskolan.  Vi 

kommer nu att redogöra för hur vi tolkar resultatet av dessa intervjuer genom den fenomenologiska 

teorin och begreppen upplevelse, koppssubjekt, bildning, omsorg och estetisk upplevelse. Vi tolkar de 

teoretiska begreppen som olika essenser av fenomenet omsorg genom estetiska upplevelser, dessa 

kommer vara nödvändiga att fördjupa oss i för att få den generella essensen att visa sig genom analysen. 

Begreppen kommer kursiveras genomgående i analysen för att förtydliga för läsaren att vi hänvisar till 

begreppets fenomenologiska förklaring som vi redogjort för under rubriken fenomenologisk teori.  

Då teorins centrala tankar om att vi förstår vår omvärld genom våra upplevelser blir intervjupersonernas 

berättelser om att den estetiska upplevelsen används som ett nödvändigt medel då orden inte räcker till, 

särskilt betydelsefull. Detta medel beskrivs som ett mellanrum där den estetiska upplevelsen fyller en 

stark funktion som relationsbyggande genom att fungera exempelvis lugnande eller stämningssättande. 

När pedagogerna upplever att barnen behöver stöd att bryta en svår känsla kan vi se den estetiska 

upplevelsen som ett erbjudande, en möjlighet att få ett nytt perspektiv och gå vidare in i nya känslor och 

sammanhang (Hohr 2006, ss. 240–241; Merleau-Ponty 1999, s. 35).  

Utifrån resultatet av intervjuerna kan upplevelsen ses som överordnad det verbala ordet då detta beskrivs 

som begränsat och gester, mimik och estetik behövs som en naturlig del av att kommunicera. Detta kan 

tolkas som Merleau-Ponyts tankar som den betydelsefulla gesten ”Det talade ordet är rätt och slätt en 

gest och den rymmer sin mening rymmer in. Det är det som gör kommunikation möjlig.” (Merleau-

Ponty 1999, s. 158). Genom att vi fått ta del av förskollärares upplevelser av estetikens funktion som en 

slags kommunikation i mellanrummet tolkar vi det som ett sätt att tala direkt till de yngsta barnens 

känslovärld. Då barnen inte kan sortera sina egna känslor ännu (Stern 1990, ss. 137–145) och det inte 

finns någon poäng att samtala rationellt med barnet i ett oroligt eller upprört känslotillstånd (Kinge 2015, 

ss. 103–108) väljer förskollärarna i intervjuerna att använda den estetiska upplevelsen som en 

kommunikation med barnens känslotillstånd. De möter barnen där de är känslomässigt med exempelvis 

en lugnande sång om barnet upplevs oroligt. 
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…det är inte alla som är bekväma med att klättra upp på skötbordet och liksom och byta blöja. Men att 

då liksom att ha sånger, kan jag se att det kan hjälpa till att skapa ett lugn i situationer i början. Sjunga 

samtidigt som man byter blöjan så sjunger man Bä bä vita lamm, lugna sånger som liksom det brukar 

ge effekt att om man har barn som man märker är lite de är inte helt bekväma med den situationen än…   

(Fredrik) 

 

Den estetiska upplevelsen kan alltså ses som en kompletterande bro mellan pedagogen och barnet som 

berör barnet på en annan nivå än det rent språkliga. Genomgående i intervjuerna beskrivs den estetiska 

upplevelsen som en näst intill ovärderlig upplevelse att ge barnen särskilt under deras första tid på 

förskolan. Förskollärarnas upplevelser är att det är genom mötet med det estetiska som barnen får 

möjligheter att samlas i en glädjefylld gemenskap och blir en individ i ett nytt sammanhang. I samtliga 

intervjuer lyfts det glädjefyllda i samband med den estetiska samvaron som upplevelse på förskolan. Vi 

kan förstå denna glädjefyllda dragningskraft tillsammans med Gadamers tankar och kan inte låta bli att 

dra kopplingen till det som benämns som fredagsmyset och varför det har blivit ett uppskattat inslag i 

så många familjer. 

Arbetet är något som åtskiljer och delar upp. Våra aktiva målsättningar leder till att vi skiljs åt och 

fördelar oss […] Däremot är festen och firandet uppenbarligen kännetecknat av att man just inte skiljs 

åt, utan tvärt om samlas.   

(Gadamer 1977, ss. 96–97)  

 

Gadamer och förskollärarna är alltså överens om att den estetiska upplevelsen kan verka samlande i en 

festliknande upplevelse där barnen beskrivs som aktiva deltagare genom att de kommunicerar med 

varandra och uttrycker glädje. Dessa uttryck beskrivs till en början i intervjun som svårdefinierbara men 

som senare beskrivs som blickar, gester och upplevelser av de andra barnen vilket i sin tur skapar 

relationer mellan barn, barn och pedagoger och även mellan barnen och miljön. 

Ja det är svårt att liksom beskriva det mer, ibland ser man det bara i ögonen på barnen de bara lyser 

upp och ser på varandra och tycker om vissa sånger och så tittar de på kompisen snett mittemot som 

också tycker om den här sången och ser att min kompis tycker också och så möts deras blickar och så 

är det jätteglatt. Och då ser man ju det här att jamen det här att vi är här tillsammans och vi sjunger och 

har roligt och det är vi som gör det på den avdelningen man är på man försöker ju bygga en 

grupptillhörighet… 

(Fredrik)  

 

Här blir begreppen bildning och kroppssubjekt betydelsefulla för vidare analys. Dels kan vi se att det 

sker en bildningsprocess då barnet beskrivs bli delaktigt och inte bara närvarande i verksamheten, vilket 

ses som viktigt (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 15; Gadamer 2004, s. 121) men även pedagogernas 

bildningsprocess aktualiseras genom den utveckling som de uttrycker sker i samspel med andra vuxna, 

men även tillsammans med barnen. Genom att barnen uttrycker deras upplevelser genom sitt 

kroppsubjekt blir det som en slags direkt feedback på verksamheten varpå bildningsprocessen sker 

genom en ömsesidig påverkan (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 15). När barnet ses som 

kommunicerande med sin omgivning ges vi på samma gång förståelse för samtliga pedagogers 

upplevelser av rutinernas funktion för omsorgen. Dessa upplevs gärna få innehålla estetiska inslag vilket 

lyfts som betydelsefullt för de yngsta barnen då de blir en del av sin verksamhet och inte en verksamhet 

som presenteras för dem. Genom detta blir barnen närvarande och delaktiga i verksamheten. I det här 

sambandet tolkar vi rutinerna som ett sätt där barnen välkomnas till förskolan genom att låta dem 

upptäcka och förstå fenomenet förskola. Förskollärarna låter olika essenser, rutinerna, visa sig för barnen 
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och låter dessa bli den generella essensen som visar sig som fenomenet förskola eller föremålet förskola. 

Vi lånar Merleau-Pontys ord ”//…att betrakta ett föremål är att komma till det och bebo det och därifrån 

uppfatta saker och ting alltefter den sida dessa visa i förhållande till det. //” (Merleau-Ponty 1999, s. 14). 

Genom förskolans verksamhet ges barnen nya sätt att utvecklas genom att de ingår i relationer med 

andra barn, miljöer och förskollärare, som bemöter barnet som ett kroppssubjekt samtidigt som de ges 

rätt till sen egen bildningsprocess. Här tänker vi särskilt på intervjupersonernas exempel där barn med 

tidigare dåliga erfarenheter av att vara på en förskola där de varken haft god omsorg eller fått tillgång 

till estetiska upplevelser. Här kan vi se en koppling till begreppet den andre som åsyftar till att det behövs 

ett annat du som tar ansvar för att det ska kunna uppstå en omsorgsfull relation (Josefson 2018, ss. 6–

7). Pedagogernas syn på barnen som kommunicerande kroppsubjekt är som sagt viktig för 

bildningsprocessen. Att måna om barnens bildning är en viktig del av arbetet i förskolans verksamhet 

men det blir även viktigt att måna om den egna bildningen. Genom intervjuerna med förskollärare som 

valt att arbeta på förskolor med uttalad estetisk inriktning, lyftes den estetiska upplevelsen tillsammans 

med utveckling som anledning till varför de sökte sig till just den arbetsplatsen vilket vi kopplar till både 

bildning och den estetiska upplevelsen. De berättar att de ville utvecklas som pedagoger i samspel med 

barn och andra pedagoger med mer erfarenhet inom det estetiska. Denna personliga process kan förstås 

som en viktig del av bildningsbegreppet som alltså inte enbart är ett begrepp som hänvisar till barn utan 

även till vuxna (Haugen, Løkken & Röthle 2006, s. 15; Burman 2009, s. 114). Intervjuerna har även 

visat oss erfarenhet som en aspekt av det estetiska som en ovärderlig del av omsorgen. Genom att 

synliggöra dessa till synes små detaljerna av den pedagogiska vardagen menar Löfgren (2015, s. 147) 

är en stor del i arbetet med att lyfta professionens status (Löfgren 2015, s. 147).  Medvetenheten och 

erfarenheten av dessa små detaljers betydelse för barnen gör förskolläraryrket mer komplext vilket 

avspeglade sig i intervjuerna. Förskollärarna beskriver hur upplevelsen av musik kan vara en brygga till 

hemmet vilket kan ses som ett arbetssätt där barnet ses som ett kroppssubjekt och på det viset som en 

fullvärdig människa som ständigt kommunicerar med sin omgivning och inte bara ett barn som inte har 

ett verbalt språk (Bakke 2006, ss. 229, 231).  

Genom att använda ett demokratiskt synsätt under de yngsta barnens första tid på förskolan, blir 

reflektion kring familjens möte med verksamheten viktigt. Då barnet träder in i förskolan blir detta möte, 

ett möte med en värld som vårdnadshavare kanske inte varit i kontakt med på många år, kanske aldrig 

någonsin eller nyligen men med bra eller dåliga upplevelser. En förskollärare uttryckte att det inte enbart 

är barnen som ska känns sig trygga på förskolan utan även föräldrarna. Vi tolkar det som att 

vårdnadshavarna på det viset blir en del av omsorgen då mötet med dessa kräver ett särskilt ansvar som 

gör att de känner förtroende till arbetslaget som ansvarar för barnet vilket vi kopplar till Josefsons (2018) 

text om denna specifika relation som ett moraliskt ansvar.  

Det vill säga det utvidgade mötet med familjen och överväganden kring gränsdragningar för olika 

ansvarspositioner av relevans för professionens villkor. Det handlar alltså inte enbart om 

förskolepedagogernas konkreta ansvar för barnen, det som väcks ansikte mot ansikte, utan snarare om 

idéer kring det ansvar som delas med föräldrarna och som riktar sig utanför här-och–nu-situationen och 

var gränserna för detta ansvar går.  

(Josefson 2018, s. 69)   

 

Genom Josefsons citat får vi ta del av komplexiteten av ansvars- och omsorgsbegreppet gentemot 

föräldrarna vilket även en förskollärare lyfte under en intervju. Då i samband med hur förskollärare kan 

använda den estetiska upplevelsen som någonting att visa upp för föräldrar snarare än som någonting 

som är givande för barnen, vilket vi kommer utveckla i diskussionen. 
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Diskussion  

Vårt syfte är som bekant att synliggöra förskollärares upplevelse av relationen mellan estetiken och 

omsorgen i arbetet på förskolan. Förskollärarna vi har intervjuat menar att det pågår en mängd estetiska 

aktiviteter varje dag, som går i linje med det som Pramling Samuelsson, Sheridan & Hansen (2013, s. 

11) också belyser i sin studie. Samtliga intervjupersoner beskriver även den estetiska upplevelsen som 

ett viktigt inslag i rutinsituationerna. De hänvisar bland annat till hallen vid på- och avklädning, vilan 

och samlingen vilket ger en ytterligare tyngd till att se estetiken som ett viktigt inslag som genomsyrar 

den dagliga verksamheten. Om vi tolkar samlingen genom Greens (2011) artikel kan vi förstå detta som 

ett tillfälle där barnen, pedagogen och musiken tillsammans skapar samlingen. Detta om vi tolkar 

pedagogen som artisten som på något vis styr samlingen (framträdandet) och barnen blir då publik och 

musiken (kompositören) binder dessa samman till delaktiga parter som utvecklar stunden gemensamt. 

”All participants are actively involved in play even though they may be situated in different times and 

places.” (Green 2011, s. 16) vilket vi anser bekräftar förskollärarna i intervjuernas upplevelse om det 

estetiska tillfället som en gruppstärkande funktion. Genom att pedagogerna lutar sig mot det här sättet 

att se på barn, blir demokratibegreppet aktualiserat då barns rätt att bli lyssnad på ingår som artikel 12 i 

barnkonventionen (Barnkonventionen 2009), ett dokument som är av vikt för förskolans verksamhet. 

Lindh (2017) lyfter barnens rätt till estetiska samtal och kommunikation som en viktig aspekt i arbetet 

med barns möten med estetiska upplevelser och hänvisar särskilt till just demokratibegreppet för att 

belysa alla människors rätt till dessa samtal.  

Konsten har en förmåga att beröra och öppna för samtal som kan penetrera besvärliga, väsentliga och 

angelägna spörsmål, men kan också vara en fantasifull, behaglig och estetisk upplevelse. Både barn 

och vuxna har rätt till de samtalen, till de upplevelserna som konsten kan ge oavsett ålder.  

(Lindh 2017, s. 2) 

 

Vidare åsyftar en av våra frågeställningar till att få syn på hur förskollärare ser på relationen mellan den 

estetiska verksamheten och omsorgen under barnens första tid på förskolan. Genom intervjuerna och 

artikeln av Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013) förstår vi den estetiska upplevelsen som 

en möjlig kvalitetshöjare av den pedagogiska verksamheten. I denna studie beskrivs kvalitet som ett 

begrepp som är relaterat till hur pedagogerna interagerar med barnen (Pramling Samuelsson, Sheridan 

och Hansen 2013, s. 3) vilket vi kopplar till olika barnsyn. Detta är även någonting som en förskollärare 

lyfter under ett intervjutillfälle då hen belyser att olika pedagoger har olika barnsyn och uttrycker att det 

är bekymmersamt när pedagoger använder den estetiska upplevelsen som ett sätt att lyfta den egna 

pedagogrollen inför föräldrarna samtidigt som barnens intresse förbises. 

 

Idag målade vi! Man är så glad för själva aktiviteten att man glömmer vad gav det dom (åsyftar till 

barnen) egentligen. Jag är så glad över aktiviteten, nu har jag något att berätta eller visa upp. 

(Disa) 

 

Vi får förståelsen av att den estetiska upplevelsen är någonting som är kopplat till en efterfrågad del av 

verksamhet som föräldrar värderar som hög kvalitet men som både artikelförfattarna samt våra 

intervjupersoner ifrågasätter med hänvisning till pedagogens bemötande av barnen. Tillsammans med 

vår tidigare presenterade forskning förstår vi detta bemötande och denna kvalitet som synonyma viket 

vi dels kopplar till omsorgen och dels till den estetiska upplevelsen. Till omsorgen då vi ser att mötet av 
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den andre genom ett aktivt lyssnade av vad barnen kommunicerar snarare än förskollärarens egen 

personliga tanke om den pedagogiska verksamhetens utformning är av större vikt. ”Att vara mer öppen 

och närvarande i de möten som uppstår behöver inte innebära att man gör av kall på en reflekterande 

och/ eller dekonstruerande hållning till den pedagogiska verksamheten.” (Halvars-Franzén 2010, s. 124). 

Och till det estetiska då det aktiva lyssnandet ses som en av de viktigaste egenskaperna inom både 

estetiken och inom förskolans pedagogiska riktning samt inom den förskoledidaktiska omsorgen (Green 

2011, s. 8; Halvars-Franzén 2010, ss. 111–124; Josefson 2018, ss. 49, 112–115). 

I analysarbetet som presenteras ovan har vi förstått att det estetiska uttrycket ofta har en osynlig roll, det 

är inget man uttalat pratar om. Samtidigt knyts ofta omsorgen ihop med ett relationsskapande 

trygghetsarbete där fokuset är att genom relationen skapa trygghet. Detta resonemang stämmer överens 

med de Josefson (2018) använder sig av när hon beskriver den närhetsetiska teorin och där det behövs 

en annan individ för att kunna ta ansvar och ge omsorg till en annan. Genom att Josefsons (2018) 

avhandling är den första i sitt slag om att komma nära omsorgen och dess betydelse för barn i förskolan 

anser vi att vår studie blir en gren utifrån denna. Vårt resultat presenterar en ingång till att hitta vägar att 

knyta omsorgsfulla relationer genom estetiska upplevelser. 

Artikeln av Simonsson & Thorell (2010) blir även intressant i förhållande till de resultat vi fått fram om 

att barn ofta slukas upp av det estetiska, att barn ofta samlas runt just sådana upplevelser. Eftersom att 

Simonsson & Thorells (2010) resultat exemplifierar hur barn är aktiva i sitt eget meningsskapande i 

relation till normer, pedagoger och den sociala miljön ser vi en intressant koppling till att estetiken också 

betyder mycket för barn då de aktivt söker sig till dessa situationer.  

Genom att intressera oss för vad som uppstår när barnen får tillgång till estetisk omsorg5 under barnens 

första tid på förskolan blir det av vikt att få fördjupade kunskaper om hur vi kan få tillgång till barnens 

perspektiv. Genom intervjuerna har vi fått upplevelsen av att de yngsta barnens sätt att uttrycka sig kan 

förstås som svårdefinierbart och vi kan se att intervjupersonerna ibland hade svårt att beskriva detta 

verbalt. Schwarz (2016) bekräftar och problematiserar det här i sin text som rör inskolningen ur ett 

fenomenologiskt perspektiv.  

”Hur kan vi förstå barnets perspektiv i förskolan? […] Är Olles gråt obegripligt? […] Är det inte snarare 

vi som forskare eller pedagoger som saknar begrepp och språk för att barnets perspektiv? Det vi utgår 

ifrån är att ett litet barn har andra kognitiva, emotionella och fysiska förutsättningar att tolka situationen 

än vuxna.”  

(Schwarz 2016, s. 267).  

Genom att flera intervjupersoner återkommit till oss och uttryckt att det varit intressant och givande att 

delta i vår studie av just den här anledningen är vår upplevelse att det finns ett behov att samtala om hur 

vi kan förstå de yngsta barnens syn på förskolan. Dessa samtal skulle kunna fungera som ett möte som 

möjliggör att belysa komplexiteten att tolka någons uttryck och generera nya begrepp och tankar om hur 

vi kan göra förskolans yngsta barns perspektiv synligt i verksamheten, vilket skulle kunna vara svaret 

på Schwarz ovanstående frågor. Dessa skulle även fungera som viktiga inslag för att utarbeta ett 

reflekterande systematiskt arbetssätt om omsorgen i förskolan samt gynna ett etiskt förhållningssätt i 

praktiken. Att utforma en sådan praktik förutsätter ett arbetslag där alla ser sig själva delaktiga ”Ett etiskt 

handlande, grundat i ett utvidgat ansvarsbegrepp, bygger på uppmärksamhet och samspel och 

härstammar inte från någon etisk princip.” (Halvars Franzén 2010, s. 50). Om vi förstår Schwarz (2016, 

s. 267) fråga om att det skulle kunna vara de professionella/verksamma/pedagogerna i förskolan som 

saknar språk för att förstå och möta barnen så blir även Renblad och Brodins (2012, s. 23) artikel 

                                                      
5 Vi ämnar redogöra för detta begrepp noggrannare under rubriken slutsatser 
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intressant här. De slår nämligen fast att kompetent personal i allra högsta grad påverkar barns välmående 

och deras hälsa i positiv riktning. Detta tar oss in i en diskussion som rör hela förskolans kvalitet och 

dess påverkan på barns välmående under de mest progressiva utvecklingsåren. Denna diskussion medför 

en tanke om att det estetiska skulle kunna vara en bidragande orsak till att främja barns välmående i 

förskolan är intressant och viktig men får bli en diskussion för eventuellt vidare studier.  

Under en intervju lyfts vikten av ett bra arbetslag upp som en förutsättning för hur tillåtet det blir att 

arbeta flexibelt och utgå från vad barnen visar intresse för. 

Men det beror ju på vem man jobbar med. Jobbar man med någon som vill ha det styrt så kan det ju gå 

emot.  

(Disa) 

 

Betydelse för praktiken och professionen 

Under vår utbildning har vi läst 11.5 högskolepoäng inom området förskoledidaktik kopplat till estetik. 

Kursen gav oss kunskaper inom dans, drama och musik och hur vi praktiskt kan arbeta med dessa 

uttrycksformer. Det fanns även en koppling mellan det estetiska och hur de kan kopplas till barns 

inflytande även om upplevelsen av kursen för oss endast syftade till att ge oss praktiska ingångar till de 

olika uttryckssätten. Här anser vi att det behöver finnas mer koppling till det praktiknära arbetssättet i 

relation till omsorgen som är en stor del av det som barnen bygger sin tid i förskolan på. Vår studie 

belyser att det finns ett intressant relationsarbete mellan det estetiska och omsorgen på förskolan som 

bör utvecklas och möjligtvis förstås på ett djupare plan. Vi hoppas att vår studie kan hjälpa förskollärare 

att i praktiken våga inta en estetisk utgångspunkt i arbetet med att skapa en trygg plats för barn att verka 

i.  

Då vi sökt efter tidigare forskning har vi lyckats hitta mer forskning som använder andra filosofer samt 

annat teoretiskt perspektiv vilket gör att estetikens motiveras som en viktig grund för vidare lärande. Vi 

menar att detta är ett bra och intressant sätt att använda den estetiska upplevelsen inom både 

förskoledidaktiken och förskolans vardag men att det även är viktigt att lyfta och betydelsegöra dessa 

små subtila delar som gör någonting annat hos barnen. Med någonting annat menar vi det som inte går 

att mäta i varken procent eller kunskap, eller ett arbetssätt där det glädjefulla nämns som en obetydlig 

del av den estetiska upplevelsen (Asplund Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson 2008, s. 49). Vi 

menar att vi behöver se på den estetiska omsorgen med en fördjupad teoretisk blick och med en respekt 

för barnets rätt till estetisk upplevelse som inte kan avfärdas och nedvärderas som ”flum” (Asplund 

Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson 2008, s. 50).  

Slutsatser 

Vi har valt att se studiens slutsats som olika essenser för att på så vis komma fram till fenomenets 

generella essens och hålla oss teorinära. En essens är att det är viktigt att medvetet arbeta med estetiska 

upplevelser i förskolan i allmänhet men i synnerhet med förskolans yngsta barn. Dels då detta arbetssätt 

ökar barnens möjligheter till att kommunicera och dels för att pedagogernas sätt att möta barnet i känslan 

kan ses som mycket betydelsefullt under barnets första tid på förskolan och en viktig del av omsorgen.  

En annan viktig slutsats och essens som visat sig är att möjligheten till att skapa estetiska upplevelser är 

en stor del av barns vardag på förskolan. Här förstår vi även genom intervjuerna att det är viktigt att 

vända blicken mot det estetiska för att kunna använda det som ett verktyg i omsorgsrelationen med 
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barnen. Genom det drar vi även en slutsats av att kompetensen som den förskolläraren besitter får en 

viktig roll i hur dessa möten bidrar till en god omsorg.  

Genom vårt resultat och vår analys synliggörs behovet av att utvidga det verbala språket så att detta kan 

beskriva det mellanrum där den estetiska upplevelsen fyller en ovärderlig funktion. Vi väljer att 

benämna detta utrymme som estetisk omsorg vilket vi även anser kan vara den generella essensen av 

förskollärarnas upplevelse av estetikens betydelse för förskolans yngsta barn under deras första tid på 

förskolan. Vår upplevelse är att den estetiska omsorgen genomsyrar förskollärarnas upplevelse och även 

vår, då detta arbete blivit en ögonöppnare för hur dessa två begrepp inte går att skilja från varandra utan 

bör ses som ett. 

Vidare forskning 

Innan vi påbörjade vår studie hade vi en tanke om att presentera begreppet omsorg med hjälp av 

begreppet KASAM. Alla nya begrepp som vi nedan kursiverar är begrepp som hör till KASAM. Vi 

kommer att kursivera dessa även om vi inte presenterar dessa på djupet då vi anser att det underlättar 

för läsaren. KASAM är ett begrepp som är framtaget av Aaron Antonovsky och är en förkortning av 

känsla av sammanhang och handlar kortfattat om hur en människa förstår och upplever sig själv i 

förhållande till sin omvärld (Antonovsky 2005, s. 43).   

//…en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig 

men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet 

för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig…//  

(Antonovsky 2005, s. 17) 

 

Människors KASAM kan mätas och påverkar hur människor klarar av olika prövningar som livet består 

av vilka ibland kan vara av svårare karaktär. Antonovsky delar in begreppet i tre olika delar: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilka alla ses som de som centrala delar av att hantera 

olika svårigheter som uppstår i livet (Antonovsky 2005, s. 43). Vi tänker att detta begrepp i allra högsta 

grad skulle kunna ligga till grund för en vidare studie för att få en djupare förståelse av barns känsla av 

sammanhang genom det vi benämner som estetisk omsorg. På så vis kan man komma närmare barnen 

och deras förståelse för sin omgivning och omvärld på ett djupare plan än bara genom den estetiska 

upplevelsen så som vi har presenterat den. Då KASAM tolkas som en del av den fenomenologiska 

teoribildningen (Egidius 2018) skulle en sådan forskning fungera som en förlängning och fördjupning 

av vår studie. Förslag på en ny frågeställning skulle kunna vara: På vilket sätt utvecklas de yngsta 

barnens KASAM genom att få tillgång till estetiska upplevelser under deras första tid på förskolan? 

En annan aspekt som hjälper oss i motivationen om varför en vidare studie som inkluderar KASAM 

skulle vara intressant är att lärandet fått en mer överordnad plats i förskolans verksamhet (Renblad & 

Brodin 2012, s. 417). Då vi genom vår studie kan påvisa att det estetiska inte enbart är bra för olika 

slags lärande utan även fyller andra viktiga funktioner i förskolans vardag, särskilt betydelsefulla för 

barnen. Vi blir nyfikna på att se om detta begrepp kan hjälpa till att konkretisera denna funktion på ett 

sådant sätt så att den inte längre kan avfärdas som flum eller en vardaglig del av förskolan som har en 

låg status. Inom ett sådant arbete skulle även de teoretiska begreppen intersubjektivitet samt affektiv 

intoning vara användbara för att få nya essenser av detta fenomen att visa sig. Intersubjektivitet är ett 

begrepp som beskriver det som uppstår då två personer delar en upplevelse och är medvetna om att de 

delar denna upplevelse (Løkken 2006, s. 32; Haugen 2006, s. 55). Genom den intersubjektiva 

upplevelsen uppstår en gemensam värld (Leijonhufvud 2011, s. 47). Affektiv intoning beskrivs som 

”Affektiv intoning uppstår när ”den andra” gör ett ljud, en melodi eller nickar med huvudet på ett sätt 
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som fångar upp intensiteten, varaktigheten och formen i barnets uttryck.” (Haugen 2006, s. 56). 

Genom de här begreppen skulle betydelsen av att sammanföra den estetiska upplevelsen och omsorgen 

fördjupas och förstärkas ytterligare, särskilt tillsammans med begreppet KASAM. Framför allt skulle 

vidare forskning inom detta område kunna verka för att höja förskollärarens status och höja statusen 

på det som vi benämner som den estetiska omsorgen som viktig för sin egen del och inte enbart som 

ett medel för att nå annan kunskap. 
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Bilagor  

Bilaga 1 – Samtyckes och informationsbrev 

 

 

Stockholm den 12 november 2018 

 

Hej! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vårt intresse har landat i betydelsen av estetiska 

upplevelser för förskolans yngsta barn, omsorg genom estetiken. Vi söker efter förskollärare med erfarenheter av 

det här området och som kan tänka sig att ställa upp på en intervju för att hjälpa oss att få fördjupade kunskaper. 

Därför vänder vi oss till just er förskola då vi förstått att er verksamhet har en estetisk inriktning vilket gjort oss 

extra nyfikna. 

 

Vid intervjutillfället kommer vi att besöka er på förskolan, vi anpassar oss efter vilken tid och dag som passar er 

bäst mellan 2018-11-13 – 2018-11-30. Intervjun dokumenteras genom fältanteckningar samt ljudupptagningar 

och överskrider inte 45 minuter.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och 

förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt insamlat material kommer 

därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade 

materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet 

kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Vi ser fram emot att få höra från er och hoppas ni kan tänka er att deltaga samt att något av datumen passar! Hör 

gärna av er så fort som möjligt då arbetet är tidsreglerat.  

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ovan nämnda syfte att medverka i studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms 

universitet. 

 

Vänliga hälsningar My och Carolina 

 

 

My Nodén   xxx 

 

Carolina Sandberg-Swaling  xxx 

 

Handledare – Arniika Kuusisto  arniika.kuusisto@buv.su.se  

 

Stockholms Universitet  

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen  

106 91 Stockholm 

 

 

mailto:arniika.kuusisto@buv.su.se
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld vid intervjutillfället. Om du/ni inte 

samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag MEDGER till att delta i studien 

 

 

 

Namnunderskrift……………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Varför sökte du dig hit? 

 

Hur ser du på omsorg generellt i ditt arbete med de yngsta barnen under deras första tid på 

förskolan?  

 

Hur ser du på relationen mellan estetik och de yngsta barnens första tid på förskolan? 

 

• Vill du ge exempel på hur du arbetar med estetiska uttryckssätt för de yngsta barnen?  

• På vilket sätt erbjuder du de nya barnen möjligheter till estetiska uttryckssätt under deras 

första tid på förskolan och med vilket syfte? 

 

Kan du berätta om dina erfarenheter av att lyfta estetiken som en del i omsorgsarbetet?  

 

• Hur kan du se att det påverkar barnen att förstå sitt nya sammanhang?  

• Ser du några effekter av att lyfta estetiken som en del i omsorgsarbetet? 

 

Kan du ge exempel på när du erbjuder en estetisk upplevelse?  

• Vad får dig att välja det? Varför använder du dig av det just då?  

 

 

Vad betyder estetik för dig personligen? 

 

 

Är det något som du vill lyfta som du tycker vi har missat inom området?  

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


