
 
 

VI-dagar i kursen: UV4033: Estetik i barns kultur och barnkultur 15 

hp 
 

Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla kunskaper om estetikens och 

kulturens betydelse för barn i de yngre åren samt färdigheter i att planera estetiska aktiviteter 

och analysera estetiska uttryck i förskoleverksamheten. Särskilt ska studenten utveckla 

kunskaper om estetisk teori och förmågan att tillämpa sådana kunskaper för pedagogiska 

ändamål.  

 

VI-dagarna är kopplade till studenternas examinationsmoment “Vetenskapliga uppsats” à 6 hp 

inom kursen, där teorier och tekniker från andra delar av kursen tillämpas på en estetisk, 

pedagogisk aktivitet, som i sin tur är underlag för en vetenskaplig undersökning med 

kvalitativ metod. Varje VI-dag genomförs individuellt på förskolan. Erfarenheter och 

underlag samlas sedan upp i arbetslagen (erfarenheter bör efter VI-dagarna summeras och 

diskuteras i gruppen) för att bilda en gemensam slutprodukt i uppsatsen.  

 

Underlag för VI-dagar 1–2 

Observera förekomsten av kulturella produkter och praktiker i förskolans verksamhet med 

hänsyn till distinktionen mellan barnkultur och barns kultur samt mellan estetiska och 

antropologiska innebörder av begreppet “kultur”. Reflektera över värden eller värderingar 

som knyts till dessa i relationer mellan barn och vuxna; diskutera med handledare och/eller 

annan relevant personal på övningsförskolan.  

 

Underlag för VI-dagar 3–4 

Diskutera med övningsförskolan om vilka behov som finns avseende estetikens och kulturens 

roll i förskolan. Ta hänsyn till allmänna saker såsom lagar och styrdokument men även mer 

specifika villkor såsom barngrupper, personalresurser, fysisk miljö och tekniska eller andra 

materiella resurser. Reflektera också över innovativa sätt att implementera estetisk och 

kulturell teori i pedagogiskt syfte, med tanke på olika effekter de kan ha eller resultat som de 

kan uppnå. Pröva någon aktivitet tillsammans med barnen som tillämpar minst någon teori.  

 

Underlag för VI-dagar 5–6 

Mot bakgrund av tidigare erfarenheter i kursen (av undervisning, litteratur och verksamhet), 

genomför en aktivitet på övningsförskolan som genererar empiriskt material för den 

vetenskapliga undersökningen. Aktiviteten ska ha ett pedagogiskt syfte som är specificerat 

och ska använda kunskaper om kultur och estetisk teori som kan beskrivas i uppsatsen. 

Dokumentera aktiviteten på något sätt (med hänsyn till etiska, juridiska och vetenskapliga 

krav) för att kunna använda som studieobjekt.  

 
Examinator och ansvarig för uppföljning: 
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jonnie.eriksson@hh.se 
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