
Exempel på estetiska lärprocesser på KreaNova

Dramaansvarig på KreaNova har kontinuerligt träffat de yngre barnen på förskolan i 

pedagogiskt drama. Väskan är med, packad med en magisk sagomatta och Babblarna med alla 

känslorna. Dessa undervisningsaktiviteter har erbjudits i små grupper, där alla barn får ta del av 

ett figurdrama med utgångspunkt i den känsla som är aktuell i temaarbetet.

Parallellt med det har pedagogerna på avdelningarna arbetat med temat utifrån olika estetiska 

uttryck:  

• Skapande (målning på och med olika material till olika musikgenrer, skapande i lera)

• Dans (koreografi med utgångspunkt i en känsla)

• Musik (musiker från annan avdelning har kommit på ”besök” och erbjudit kontinuerliga 

sångstunder och sjungit sånger om olika känslor).

På fredagar erbjuds teater för alla barn och vuxna på förskolan. Ibland utgår dessa föreställningar 

från Sagan om KreaNova, en bok skriven av pedagoger och rektor på KreaNova. Med 

utgångspunkt i bokens karaktärer är de äldre barnen delaktiga i att skriva sångtexter. Pedagogen 

lyssnar in och skriver vad barnen uttrycker, leker och samtalar om och sammanställer sedan 

stoffet till en sångtext tillsammans med barnen. Pedagogen tonsätter texten och alla kan sedan i 

gemensamma musiksessioner ta del av detta musikbygge.

Att arbeta på KreaNova är att vara i en ständigt pågående kreativ process. KreaNova är en 

estetisk lärprocess. Pedagoger upplever, utforskar, utvecklas, skapar och omskapar ständigt, 

tillsammans med varandra och tillsammans med barnen.

Estetikens uttrycksmedel är en kommunikationskanal som möjliggör för alla att uttrycka sig och 

göra sin röst hörd. Pedagogerna utmanas ständigt då de behöver lära sig nya saker och frångå 

det de kanske upplever sig vara bekväma i (en specifik konstform). 

Det finns inga rätt eller fel i utforskandet av estetikens mångfald av uttryck, metoder, material 

och tillvägagångssätt. Det är heller inte mätbart som till exempel matematik, språk, natur och 

teknik men det gör det möjligt för barnen att uttrycka sig, att förmedla sina erfarenheter, tankar, 

idéer och drömmar.




