
 

Engelbrekts förskolas målbild– att arbeta med estetiska 

uttryckssätt 
Målbilden för estetiska uttryckssätt är ett stöd för pedagogers planering, genomförande och uppföljning av 
undervisningen samt för att synliggöra förskolans erbjudanden av de estetiska uttryckssätten i läroplanen. De 
ger exempel på hur läroplanens mål och riktlinjer kan omsättas i praktiken utifrån Lpfö 18. Målbilden visar på 
vad Engelbrekts förskola ska arbeta med under barnens år på förskolan för att skapa en god grund för fortsatta 
studier på grundskolan. Målbilden syftar till att säkerställa kvalitet på Engelbrekts förskola och är en del av 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.  

Estetiska lärprocesser avspeglar ett lärande där hur något kommuniceras, uttrycksformen, är minst lika viktigt 
som vad som kommuniceras. Det är ett lärande där den sinnliga upplevelsen står i centrum. Den estetiska 
formen kan bjuda mottagaren på en minnesvärd upplevelse som engagerar flera sinnen och väcker nya frågor. 
Genom att undersöka ett område, en sak genom många olika aspekter och uttryck så blir kunskapen mer 
komplett och rik. Det sker fler förbindelser i hjärnan. 

Läroplanen för förskolan – Lpfö18  

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva 
sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika 
estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska 
få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som 
andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och 
lärande. 
 
Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och 
reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är 
utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna 
initiativ, fantasi och kreativitet. 

 

Mål  
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:  

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i 
olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, 

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att 
använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Under tiden på förskolan ska barnen erbjudas rika möjligheter kring detta: 

• Använda olika uttrycksformer och verktyg som drama, lera, dans, måla, digitala verktyg, bygg- 
och konstruktion för att undersöka och utforska ett och samma område 

• Musik som kunskapsform - talmelodi och musik. Genom olika tonlägen börjar barnet sin 
språkliga utveckling och som pedagog möter du detta genom att svara barnet med ett tonläge i 
ditt språk som gör att barnet förstår att du uppfattat barnets känslomässiga behov. Genom att 
barnet börjar utveckla en talmelodi så övar den även på att kunna sjunga melodier. Sång och 
musik som ett inslag i förskolans undervisning är en viktig del för att barnet ska skapa sig en 
förståelse för musiken som uttrycksmedel. Genom att spela på olika saker som finns i vardagen 
men också genom att använda musikinstrument skapar barnen en förståelse för olika material och 
hur dessa låter men också användandet av olika rytmer (teknik + matematik) 

• Drama som kunskapsform - använd barnens lek genom att du som pedagog skapar ramen för 
leken genom att besluta vad de ska gestalta såsom en flotte som färdas genom en flod full av 
krokodiler, ett hektiskt restaurangkök med kockar, servitörer och hovmästare eller en 
akutmottagning med läkare, sjuksköterskor, patienter och anhöriga.  
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Under tiden på förskolan ska barnen erbjudas rika möjligheter kring detta: 

• (forts. från punkten ovan) Barnen får till en början fritt utforska rollerna för att sedan förses med 
stödjande idéer från läraren. Efter hand kan de tillsammans tänka ut en handling. Man kan även 
vara mer styrande genom att muntligt vägleda barnen genom olika scener så behöver de inte 
fundera ut en handling själva (språkande) 

• Drama som kunskapsform - skriva egna berättelser och skapa en teater med både dekor och 
roller. Genom att spela in arbetas det samtidigt med digitala verktyg (språkande, digitala verktyg, 
teknik). 

• Bild som kunskapsform - barnböcker. Genom att använda pekböcker med företeelser i barnets 
omvärld bidrar detta till att öka barnets ordförråd. Genom detta skapar barnen egna erfarenheter 
av varje föremåls särdrag och kan sedan använda detta i mer komplex litteratur (språkande). 

• Bild som kunskapsform – från tidig ålder lära sig att hantera ritverktyg som papper, penna och 
kritor. Att du som pedagog tillåter barnet att först fysiskt får lära känna material och verktyg t.ex 
att barnet får knyckla ihop och dra isär pappret, sätta av och på korkar på färgpennor. Som 
pedagog kan du visa hur verktygen kan användas för barnen.  Låta barnen rita av olika föremål 
och få ner föremålets särdrag och färger på ett papper. Bildskapandet fyller många funktioner för 
barn. Det kan vara ett sätt för barnet att berätta om sina erfarenheter med bildens språk, erövra 
ett representationssystem eller bara att underhålla sig själv (språkande, teknik, matematik). 

• Dans som kunskapsform – barn rör sig spontant till dans på ett eget fritt sätt, men de följer 
musiken genom att dansa snabbare om musiken är snabbare och saktare om musiken saktar av. 
De klappar i händerna, hoppar och skuttar till musiken. Genom att använda dans och musik 
tillsammans i grupp får barnen möjlighet att gestalta sin kultur med rörelser, en kollektiv kropp, 
när de rör sig till musik som ingår i barnkulturen. Ju äldre barnen är kan mer avancerade rörelser 
arbetas med i gruppen där barnen får möta takt, puls och rytm (matematik).  

• Lera som kunskapsform – barn måste först få bekanta sig med leran och undersöka den. Några 
större lersjok på ett bord utan några verktyg blir en lockande mötesplats för barnen. När barnen 
lärt sig lerans egenskaper är det dags att låta dem möta leran i form av bitar, strängar, klumpar 
och plattor. Fortfarande är händerna det bästa redskapet men ju äldre barnen är och ju mer 
bekanta de blir med leran kan du som pedagog introducera olika lerverktyg och slicker (lerlim).  
Ju äldre barnen är desto mer utmaningar måste de ha för att utöka sina kunskaper i lera, t.ex. 
skapa ett djur på fyra ben, en människa som dansar, ett träd. Leran både sätter igång, förstärker 
och går bortom det verbala språket.  

Lärmiljön 
På varje hemvist ska det finnas möjlighet att arbeta med estetiska uttryckssätt på olika sätt. Det är viktigt 
att de finns stationer där barnen erbjuds olika estetiska uttryckssätt och kan testa på olika material 
tillsammans med andra barn och vuxna. Barnen ska ha möjlighet att kunna erhålla kunskaper inom 
estetiken genom att möta olika former av estetik och olika material. En välutvecklad ateljé, tillgång på 
digitala verktyg, tillgång till olika material att både skapa och bygga med samt en mängd okodat material 
och återbruksmaterial ska alltid finnas på varje avdelning. 
 
Det som kännetecknar återbruksmaterial och okodat material är att det inte bär på ett färdigt budskap om 
vad de ska användas till, och det gör materialen spännande att arbeta med. I det öppna budskapet kan 
kreativiteten växa fram. Färdiga leksaker är väldigt smala i sitt användningsområde och väldigt könade 
från början. Dessa leksaker gör också att barnen bara får tillgång till en viss typ av roller. Att arbeta med 
återbruksmaterial och okodat material skapar fler möjligheter för barnen att bli (se vidare i 
organisationsdokumentet kring gemensamt ställningstagande kring lärmiljöerna på förskolan) 


