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Abstract

Ann-Sofi Niva och Birgitta Stenberg (2009) Meningsfullt skapande för barnen - i ett samspel
med medforskande pedagoger. Examensarbete Luleå, Sverige. Institutionen för pedagogik 
och lärande, Luleå Tekniska Universitet.

Undersökningens syfte var att beskriva, analysera och förstå vad som händer med barn och 
pedagoger när mer bild och formskapande aktiviteter, material och verktyg förs in i 
verksamheten på förskolan. För att ta reda på det använde vi oss av deltagande observationer
samt parallellt av anteckningar från dagböcker, reflektion och dokumentation som 
informationshämtande metoder. Som pedagogisk metod har vi använt oss av ett tema inriktat 
arbetssätt med inriktning på samspelet mellan barn och pedagoger vi har också utgått från ett 
estetiskt förhållningssätt. Vi har även använt förskolans läroplan och dess intentioner samt 
litteraturstudier kopplade till vår undersökning. Resultatet visar att både barn och pedagoger 
blir mer kreativa i en miljö där man för in skapande aktiviteter, material och verktyg. 
Resultatet visar även på att barn skapar utifrån sina intressen, upplevelser och materialet i sig.
Utifrån pedagogens inledande aktiviteter ger även barngruppen inspiration till varandra. Vår 
slutsats av undersökningen är att bild och formskapande aktiviteter, material och verktyg
också medför ett meningsfullt lärande i samspelet mellan barn och pedagoger.

Nyckelord:

Pedagog, förskola, bild och formskapande, lärande, samspel



Förord 

Vi vill tacka alla som inspirerat oss och hjälpt oss på vägen i vårt examensarbete, till vårt
kommande yrke. Inspirationen till vårt examensarbete växte efter grunden i vår specialisering 
inom kultur och estetetik genom lärarna Ann Siden, Lena Norman, Annika Lomgren och Siw
Lindberg. Vi vill även tacka den förskola i vår kommun som välkomnat oss som 
forskarstudenter och lät oss göra våra deltagande observationer till vårt examensarbete. Samt 
våra handledare Marie-Louise Annerblom, Lena Norman och opponenter som gett oss 
värdefull respons på våra träffar som vi verkligen uppskattat. Tack även till oss själva som 
varit reflekterande och bollande med varandra hela tiden under arbetets gång. Sist men inte 
minst till våra familjer som stått ut med oss i tre och ett halvt år av studier.

Januari 2009

Ann-Sofi Niva                                                 Birgitta Stenberg
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1 Inledning

Vi är två lärarstudenter som studerade till lärare med inriktning mot förskola och 
förskoleklass. Eftersom vi tycker om att arbeta med bild och form skapande både i arbetet och 
på fritiden stärktes vårt intresse under utbildningens specialisering i kultur och estetik. Där tog 
vi till oss ett etiskt förhållningssätt till skapande aktiviteter samt till bemötandet av barnen där 
inget rätt, fel, fint eller fult ska råda i olika sammanhang. Vi insåg under vår specialisering hur 
viktigt och utvecklande det är för individen att mötas av detta förhållningssätt. Men även hur 
viktigt det är för pedagoger och barn att ha kunskap om och att använda sig av olika 
uttrycksmedel, material och verktyg. Vi menar att det är viktigt i arbetet med barnen att utgå 
ifrån att det finns flera sätt att kommunicera med sin omvärld på.

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har intresset och inspirationen växt mer för allt 
estetiskt skapande, men vi fokuserar i undersökningen på bild och formskapande aktiviteter, 
material, och verktyg i samband med dessa aktiviteter. Vi är intresserade hur och på vilket sätt 
skapande materialet i verksamheten erbjuds av pedagoger till barnen. Vi har sett att personal 
på olika förskolor i vår kommun gjort miljöförändringar genom att i arbetet utgå från barnen 
och ge dem mer inflytande över material. Pedagogerna har flyttat ner pennor, kritor, papper 
och saxar samt och bord och stolar har anpassats till barnens höjd. Vi anser att ett problem är 
att det i dag är alldeles för lite material i förskolans miljö för att kreativiteten ska infinna sig. 
Förskolan ska vara rolig och lärorik som det betonas av läroplanen, barnen ska kunna utveckla 
sin skapande förmåga och förmedla sig genom att använda många uttrycksformer och olika 
material.

Varför vi valt att fokusera på bild och formskapande, material och verktyg i förskolan är att vi 
tror oss också kunna använda det som ett av verktygen i barnens lärande i den pedagogiska 
verksamheten. För att kunna arbeta vidare med och se hur vi kan utveckla vår blivande 
verksamhet med utgångspunkt från barnen och läroplanen i vårt kommande yrkesroll. Genom 
att knyta an till Förskolans läroplan Skolverket (2006) där det uttrycks många strävansmål 
som barn ska få utveckla förståelse för, förutsätter de att barnen tidigt möter till exempel 
matematik, teknik, multimedia, natur, miljö och material. Genom att barn får använda sig av 
olika artefakter som innefattar användning av olika material, verktyg och redskap kan detta 
underlättas. 

Hur ska pedagoger väcka nyfikenheten för allt detta och mer? Har du någon gång som liten 
fått följa med mormor, faster, grannen, eller fröken upp på vinden, ner till källaren, ut i 
garaget, in i förrådet, kammaren, leksaksaffären eller ut till soptippen? I så fall vet du vilken 
spänning och vilka frågor som väcks. Vad är det där? Vad använder man den till? Hur smakar 
det här? Varför gör du si och så? Får jag prova eller låna? Dessa värdefulla situationer är 
något som pedagoger i förskolan bör ta till vara på för att skapa meningsfulla aktiviteter. 
Verksamheten ska utgå från barns funderingar och intressen för att sedan därifrån kunna 
utmana barnen till fortsatt forskande. Det är dem här situationerna, aktiviteterna i vardagen 
tillsammans med någon vuxen som gör att barn gör erfarenheter, får nya begrepp och 
möjligheter till att möta nya material. Är det inte så en förskola ska se ut, som ett stort förråd 
med många skrymslen och vrår att undersöka och få känna tillfredsställelsen över det man gör 
av det man hittar. Att få uppfinna utifrån det material som någon redan uppfunnit – för att 
uppfinna något helt nytt.
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2 Syfte och frågeställningar

Vårt syfte med undersökningen är att beskriva, analysera och förstå vad som händer med barn 
och pedagoger när mer bild och formskapande aktiviteter, material och verktyg förs in i 
verksamheten på förskolan. I undersökningen vill vi beakta läroplanens intentioner, teorier 
och forskning inom det aktuella området, samt pedagogernas och barnens praktiska arbete

Frågeställningar

 Vilken betydelse har aktiviteterna, materialet och verktygen för barnen och 
pedagogerna ur ett lärandeperspektiv?

 Vilken betydelse har aktiviteterna, materialet och verktygen för barnen och 
pedagogerna ur ett samspelsperspektiv?

 Vilken betydelse har miljön där de skapande aktiviteterna äger rum för barnen och 
pedagogerna?
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3 Bakgrund

Anledningen till att vi tror att bild och formskapande materialet har stor betydelse för barnen 
och pedagogerna är att vi kommit i kontakt med olika teorier och forskning under vår 
utbildning som har med barns lärande och särskilt det som har med bild och form skapande
aktiviteter, material och verktygs användning att göra. Vi kommer i vår text använda oss av 
orden material, verktyg och redskap i stället för ordet artefakter som Säljö (2000) använder 
sig av i sin avhandling när han talar om lärandet. Vår litteratur genomgång behandlar
perspektiven utifrån pedagogen, miljön och materialets betydelse i estetiskt skapande för 
barns lärande. Litteraturgenomgången som vi anser kan knytas an till vår undersökning 
presenteras i avsnitten; Synen på lärande, Pedagogens, miljöns och materialets betydelse vid 
skapande verksamhet och Lärande genom estetiska uttrycksformer. Våra tankar kring 
litteraturens teorier återfinns i den pedagogiska metod delen samt i vår planering inför 
undersökningen se (bilaga 1).

3.1 Synen på lärande
– hur människan lär –

3.1.2 Lev Semenovich Vygotskij

Strandberg (2006) skriver om Vygotskij kulturhistoriska teori som handlar om hur människan 
i sin miljö använder sig av språket och symboler för att förstå sin omvärld. Reproduktion är 
något barn måste använda minnet till och som behövs för tänkandet, men när barnet får vara 
kreativ och använda sin fantasi kan hon/han skapa något nytt. Detta medför att när barn får 
öva och experimentera med olika artefakter eller praktiska verktyg och foga samman olika 
material så påverkar barnet sitt lärande om olika fenomen. Vygotskij kallar sin teori för en 
kulturhistorisk teori genom att människan genom sitt nyskapande kan skapa ”historia” och i 
sin ”kultur” lär sig förstå och använda språket och symbolerna för att i sin tur bli medveten 
om sin omvärld. Enligt Strandberg kan Vygotskijs kulturhistoriska teori delas in i fyra olika 
utvecklingssätt .  Där ett av utvecklingssätten är kreativiteten som individer använder för att 
tänja på verkligheten för att förstå den. Det situerade sättet använder individen i speciella 
sammanhang för att förstå ett fenomen till exempel lär sig barnet prata i en miljö där
människor pratar. Det tredje sättet är den medierade där individens handlande genom 
användande av verktyg eller tecken kommer före tänkandet till exempel nämns fingerräkning 
som något som måste till först för att huvudräkning skall kunna utföras. 

Strandberg (2006) skriver att länge har föreställningar av hur lärande, tänkande och begåvning 
går till i våra huvuden fått stort utrymme i skola och förskola. Istället för att utgå från att 
kunskap bara kommer till i huvudet anser Strandberg att Vygotskij teori är mer riktig för att 
Vygotskij tar in fler utvecklingssätt. Det fjärde utvecklingssättet som har med hur lärande går 
till enligt Vygotskij är samspelet mellan individer som är avgörande för vad som senare leder 
till kunskap. 

Enligt Vygotskij (1995) är det just människans kreativa aktivitet som gör människan till en 
framtidsinriktad människa ”som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid” (s.13). 
Han menar att det viktiga i barnpsykologi och pedagogik är barns skapande. Skapandet har 
enligt honom en viktig del för barnens allmänna utveckling och mognad. Enligt Vygotskij kan 
vi redan i tidig ålder se den kreativa processen i barns lekar eftersom barn reproducerar sådant 
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de varit ned om och sett eftersom Han menar att det som barnen ser och hör blir det första 
som barnen ur sin fantasi använder i sitt kommande skapande.

Vygotskij (1995) menar att miljön har en betydelsefull inverkan. Han tar upp om att inom 
psykologin för länge sedan fastställdes en lag där miljön kring en individ påverkar dess 
skapande att det måste finnas något mellan människan och miljön. Alltså de nämnda 
utvecklingssätten och inte bara individens inre och yttre behov som styr skapandet. Vygotskij 
skriver att en särskild egenskap hos barn är att deras skapande utgår från leken där Vygotskij 
menar att leken ger spår i det barnen sedan skapar. Därför arbetar barnen sällan med sitt verk 
länge, utan ett verk skapas oftast i en handvändning. Det är ett behov som uppkommer och det 
blir en snabb urladdning av de känslor som barnet känner som därför upptar skapandet.
    
Vidare skriver Vygotskij att det just i och de tidiga barnaåren är ritandet som är den skapande 
form som barnen använder utan att någon vuxen stimulerar eller är engagerad i det. Han anser
att ritandet är den enklaste skapande formen för barn att uttrycka sig på. Vygotskij fortsätter 
med att beskriva hur barn börjar fantisera i tidig ålder och som exempel nämner han hur en 
käpp i barns fantasi kan förvandlas till en häst. Vygotskij anser därför att det är viktigt att 
vidga barnens erfarenheter för att kunna ge barnen en grund för deras fortsatta skapande 
verksamhet, eftersom fantasin är uppbyggd på barns erfarenheter från verkligheten. Desto mer 
barnen erfarit och upplevt med alla sina sinnen, desto bättre och rikare blir deras fantasi, 
genom att barn tolkar alla intryck som sedan sätts samman till ett sammanhang. Vygotskij
(1995), tar även upp om att det är viktigt att man inte ser på resultatet av barns skapande, utan 
att dess värde ligger i barns process med skapande och att de till exempel bygger och 
konstruerar för att på det sättet förverkliga sin skapande fantasi genom kreativitet. 

3.1.3 Maurice Merleau-Ponty

Den franska filosofen Merleau-Ponty (1962) utvecklade enligt Johansson (2005) teorin om 
livsvärldar som också är det centrala i hans teori. Merleau-Ponty menar att ”[…] kring den 
mänskliga värld som var och en av oss skapat sig framträder en värld i allmänhet som man 
först måste höra till för att kunna dra sig tillbaka i den särskilda miljön av en kärlek eller ett 
strävande ” (Merleau-Ponty, 1997, s.34). Teorin om livsvärldar innebär att individer för att 
förstå varandras handlingar eller menande måste befinna sig i varandras närhet för att tolka, se 
och samtala för att kunna dela på upplevelsen eller förstå på djupet vad den andra individen 
vill förmedla. När till exempel den vuxne befinner sig i barnets livsvärld kan den vuxne agera 
på sådant sätt att barnet i sin tur får utlopp för vad hon vill göra.

Det andra viktiga i Merleau-Pontys (1997) teori är att han tar upp om den levande kroppen 
som ett verktyg att bli förtrogen med världen och allt som finns där. Merleau-Ponty menar att 
den blindes käpp inte enbart är ett objekt utan att det är en förlängning av kroppen. När 
käppen blir ett redskap som den blinde är förtrogen med blir handens känsel inte längre vid 
handen utan vid käppens ände. Merleau-Ponty menar att käppen förmedlar ett föremål i andra 
änden ett yttre föremål. Merleau-Ponty anser att kroppen och själen är som en enhet. Han 
menar att det vi uppfattar gör vi inte bara med intellektet och via synen utan med hela vår 
kropp. Allt du ser och känner menar Merleau-Ponty har ett samband. Det räcker inte med att 
bara se utan man måste använda alla sinnen som lukt, ljud och känsel för att uppfatta något.
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3.1.4 Roger Säljö

Hur går lärande till? Säljö (2000) anser att lärande kommer till i samspel mellan människor 
för att först hamna i individens tänkande och göranden, för att sedan kommuniceras på nytt 
och byggas in i artefakter (verktyg, material, redskap). Människan utvecklar sin förmåga att 
använda artefakter för att kunna göra saker, kunna bli förstådd och för att kunna bilda 
förståelse och förmedla kunskap. På så sätt kan människan bli en i sammanhanget, där man 
gör olika saker själv samt tillsammans med andra så man blir en helhet som samspelar. Säljö 
(2000) menar att vi är människor som tillsammans samspelar i våra vardagars aktiviteter. Vi 
lever i en verklighet som är sociokulturell där vi använder oss av artefakter som hjälpmedel 
för att klara av de saker vi själv inte kroppsligen kan göra för att uppnå det vi vill.

Säljö (2000) kommer fram till tre olika företeelser som måste samverka vid lärande i ett 
sociokulturellt perspektiv det är de intellektuella -, fysiska -, och språkliga redskapen. Säljö 
påpekar att det är svårt att helt definiera intellektuella redskap i ordets betydelse, men han 
säger att vi kan kalla dessa för språkliga eller kommunikativa redskap och här nämner han vad 
människor fört vidare genom generationer såsom alfabet, räkning, regler m.m. De är samtidigt 
abstrakta och konkreta och går hand i hand. Det tredje och sista han pekar på är användandet 
av fysiska redskap i en kommunikation. Fysiska redskap till exempel papper och penna har 
hjälpt och hjälper människor att lösa olika problem både intellektuella som praktiska problem. 
Människor hade inte kommit så långt i sin utveckling om vi inte hjälpt varandra, genom till 
exempel samtal och handling i sociala sammanhang.
  
Säljö skriver att om man ska kunna bli en skicklig hantverkare måste man vara i en miljö som 
erbjuder artefakter. Barn agerar och lär sig i samspel med andra människor i den primära 
socialisation som familjen, syskon och vänner. Sedan sker lärandet i andra miljöer som är 
sekundära socialisationer som till exempel förskolan där barnen i stort lär av olika aktiviteter 
och genom att ta efter varandra. Säljö fortsätter med att barnet i en existentiell mening är 
beroende av en vuxen. Barnet kommer in i en miljö där socialt samspel redan pågår och lär 
sig av det. 

I en sociokulturell teori kan man inte föreställa sig att det finns en ändpunkt på utvecklingen 
hos människan. Eftersom de kulturella redskapen, de språkliga och artefakterna i den 
omgivande miljön hela tiden förändras kommer även människans kunskaper, intellektuella 
förmåga utvecklas på liknande sätt, ett livslångt lärande. Säljö, tar upp och hänvisar till 
Vygotskij och hans teori om utvecklingszonen. Utvecklingszonen utnyttjar pedagogen till att 
utmana barnet till samarbete med andra och vara ett stöd på vägen. Det är avståndet av vad 
barnet kan göra ensam utan stöd och vad barnet kan göra tillsammans med en vuxens eller 
kamrats ledning som är mera kunniga i just den situationen där utvecklingen för barnet sker.
Detta medför att barnet senare kan utföra handlingen själv. Säljö fortsätter beskriva att vi kan 
ha kunskaper i att lyssna och följa med i ett resonemang och förstå vad någon berättar men 
inte själv genomföra det. 

Vi kan följa med om vi får handledning, men det dröjer ett tag innan vi själv kan genomföra 
alla de led som krävs för en kompetent användning av redskapet ifråga. Många situationer i 
vår vardag och skolan har denna karaktär; vi kan förstå vad som sägs och görs, men vi kan 
inte på egen hand klara av att hantera alla led utan stöd. I ett sociokulturellt perspektiv är 
detta ett slags modell för hur kunskaps- och färdighetstradering fungerar; vi exponerar för 
resonemang och handlingar i sociala praktiker, lär oss så småningom genomskåda dem, 
blir förtrogna med dem och kan kanske till slut genomföra dem från början till slut (Säljö 
2000 s.121). 
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Säljö menar att en viktig del för en pedagog är att lära sig att försöka se hur barn kan 
identifiera sig i miljön som erbjuds. Det centrala är hur man ger och tar mening av de miljöer 
man befinner sig i. Säljö (2000) menar att lära är att successivt skolas in i olika system som 
man därefter kommunicerar med i de olika verksamheter man befinner sig i. 
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3.2 Pedagogens, miljöns och materialets betydelse vid skapande 
verksamhet
– arbetssätt och dokumentation -
                                                                                                              

3.2.1 Elisabeth Nordin – Hultman

Nordin-Hultman (2005), skriver att de barnen först får ta del av och möter i förskolor är inte 
det häftiga materialet som lockar till aktivitet, utan det är material som barnen är vana med 
från sina rum hemma som till exempel kritor och färgpennor. Nordin- Hultman kommer i sin 
forskning fram till att de material som smutsar ner och ställer till med oreda, till exempel 
´vattenfärger´ har personalen kontroll över genom att förvara dem i skåp. Hon pekar även på 
att material att experimentera med för barnen som till exempel ´vatten och sand` inte finns i 
de svenska förskolorna. 

Under slutet av 1990 talet som läroplanen för förskolan upprättades visade också all forskning 
om barns lärande, utveckling och socialisation att det är samspelet/interaktionen som bör stå i
centrum under det livslånga lärandet med start i de små barnens värld till exempel i förskolan.
Detta är något som också förespråkas i läroplanen. Nordin-Hultman, skriver vidare att hon 
ställer sig frågan varför det är så svårt fortfarande ute i förskolan och skolan att använda sig 
av samspelet mellan barn och pedagoger och den pedagogiska miljön i intentionen för att 
främja lärande. Hon beskriver att det kan bero på att samspel och sociala interaktioner 
visserligen hör ihop med människosynen. På 1990 talet då läroplanen upprättades, men att det 
är ett svagt samband eftersom det är så mycket som kan påverka samspelet. Som till exempel
uppfostran, miljön runt om kring, kulturen m.m. Dessutom gör den nya tankegången, om att 
vi alla är individer att samspelsteorin försvagas. ”Barnet och omgivningen är, när allt kommer 
omkring, varandras kontraster, snarare än varandras förutsättningar. De uppfattas som från 
början två separata element eller enheter. De möts, interagerar och påverkar ömsesidigt 
varandra” (Nordin-Hultman s.181). Det gör att det individuella har fått större plats vid t.ex. ett 
problem, man har tittat mer till individen än till den pedagogiska miljön i förskolan. 
  
Nordin-Hultman anser att det poststrukturella synsättet som hon utvecklat ger pedagogen 
verktyg att se barnet som meningsskapande i ett socialtsammanhang. Därmed bör
förskoleverksamhet och skolans undervisning i första hand granska sig själva utifrån sina 
teorier om hur lärande sker för att bilda en förståelse till hur barn konstrueras i den miljö de 
befinner sig i. Nordin-Hultman ger ett exempel, när barn inte har något att göra så kan 
pedagoger fråga sig vad som finns och inte finns att aktivera sig med i förskolans pedagogiska 
miljö. Detta resonemang har fört fokus tillbaks till samspelet ute i förskolorna, samspelet 
mellan barn och pedagoger och barn miljö och material. När Nordin-Hultman (2005),
studerade engelska förskolor fångades hennes intresse för vad som finns i rummet och även 
för barnens villkor ute där pedagogiska aktiviteter sker.

Det fanns i mina ögon ett överdåd av material som såg ut att utmana och inbjuda till en 
variation av aktiviteter. Något som också överraskade var att miljö och material ofta var 
organiserat på ett likartat sätt i treåringarnas förskolerum som i åttaåringarnas klassrum
(s.12 ).

Nordin-Hultmans intresse gjorde att hon såg relationer mellan barnet och materialet, rum och 
ting som något mycket viktigt. Därefter började hon se på barn som handlande, görande och 
skapande individer. Barn börjar med att utforska och förstå sin omvärld med att göra och röra.
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Detta medför för pedagoger att hitta de fenomen som fascinerar barnen i dessa göranden eller 
att utmana barnen utifrån olika förgivet taganden. 

3.2.2 Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling

Doverborg och Pramling (1995) menar att det är barns erfarande som är grunden för att kunna 
nå en förståelseinriktad verksamhet med barnen. Det barn förstår utgår från vad de har erfarit, 
de blir på nytt en erfarenhet för barnen och ett nytt sätt att se världen på. Författarna menar att 
det är ett sätt från att förstå något till att barnen förstår samma sak på ett nytt sätt som ett 
lärande sker hos barnen. Författarna tar upp om att pedagoger oftast när det presenterar något 
för barnen redan har bestämt i förväg hur det skall vara, men att barnen inte tänker likadant 
som de vuxna när det gäller materialet och den aktiviteten som de skall göra.  Doverborg och 
Pramling menar att de vuxna har blivit socialiserade genom att vara fixerade vid ett ´rätt svar´
därför har de vuxna svårt att kunna se att ett problem kan ha flera och olika lösningar.
Författarna menar att pedagoger tar för givet att barns lärande utvecklas till exempel under 
samlingarna i förskolan.   

3.2.3 Reggio Emilia

Ett barn har hundra språk
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen 
skiljer huvudet från kroppen. 
De tvingar oss att tänka utan kropp
 och handla utan huvud. 

Leken och arbetet
verkligheten och fantasin,
vetenskapen och fantasteriet,
det inre och yttre 
görs till varandras motsatser.
                                          Loris Malaguzzi

                                                                           
Malaguzzi (1921-1994) var enligt (Dahlberg och Åsén, 2005, s.189) en av vår tids stora 
filosofer. Här ovan uttrycker Malaguzzi Reggio Emilias grundläggande tankar som är en del 
av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Malaguzzi var med och grundade de Reggio Emilia 
förskolor som finns i Italien idag. Förskolorna upprättades för att hindra att människor gick i 
andra människors ledband utan att tänka själva, de ville att barnen skulle tänka själva och 
handla därefter. Eftersom människorna hade kriget i minnet och där människor var goda i 
grunden men utförde andras befallningar utan att reflektera över sina egna värderingar. Därför 
ville förskolorna i Reggio Emilia använda sig av en pedagogik som hade kunskap, lärande 
och uppfostran som utgångspunkt. Den pedagogiska filosofin som Reggio Emilia anammar 
stämmer väl överens med demokratiska värderingar och har därför medfört att filosofin spridit 
sig till Sverige.

Inom Reggio Emilia pedagogiken arbetar man med teori och praktik tillsammans med barnen. 
Genom att pedagogerna byggt in tid för analys, dialog och reflektion i sin arbetsvecka kan de 
arbeta med teori och praktik samtidigt. Arbeta med lek och arbete, verklighet och fantasi samt 
använder många olika uttryckssätt. Reggio Emilia filosofin bygger på en stark tro på den 
kompetenta människan till sitt eget lärande och har en djup respekt för barnen, att de föds rika
och intelligenta. Dahlberg, Moss och Pence (2001) förtydligar detta med att se barn som rika
och intelligenta. Det kan handla om att pedagogerna ska lyssna på barns tankar om idéer, svar
och på det sättet befinna sig i barnets livsvärld och att inte bedöma barnens svar vad som är 
riktigt eller inte. Det som enligt Dahlberg och Åsen (2005) är viktigt att poängtera om Reggio 
Emilia är att de lyckats förena praktikiskt arbete med pedagogik. En pedagogisk praktik som 
har ett vetenskapligt, pedagogiskt och etiskt förhållningssätt. Den pedagogiska praktiken 
fokuserar inte bara mot barnet utan även mot verksamheten och dess skyldigheter att möta 
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alla barn i deras lärande. För att möta alla barn genom praktiskt arbete anammar 
verksamheten olika pedagogiska verktyg exempelvis används reflektion och dialog med 
lärande samtal. Pedagogen arbetar med ett utforskande arbetssätt som innebär större 
delaktighet och bättre möjligheter att möta alla barn.
      
Ett annat sätt att möta alla barn i Reggio Emilias förskolor är att pedagoger vänder sig emot 
rådande modernistiska idéer som enhet ”[…] system, struktur, centralisering, hierarki, 
sammanhang och normalisering” (Dahlberg, Moss och Pence 2001, s.93). Istället anammar 
Reggio Emilia olikheter, pluralism, det annorlunda, och oförutsägbara. Att möta alla barn 
innebär också att alla barns tankar, känslor och erfarenheter tas tillvara när barnen får använda 
alla uttryckssätt, de olika språken för kommunikationen som till exempel bild, drama, musik, 
matematik, tal- skriftspråk i sin kommunikation. Att bildspråket är mer framträdande inom 
Reggio Emilia beror enligt Dahlberg och Åsen (2005) på att samhällsutvecklingens 
fokusering är på bilder, tecken och symboler för att förmedla information, till exempel genom 
tv och Internet. Samhället har också en annan central del i Reggio Emilia pedagogik.
Förskolan blir inte isolerad från verkligheten, mening skapas också genom relationer mellan 
barn, pedagoger och samhälle. Relationer medför automatiskt kommunikation och detta är 
något som Reggio Emilia tar fasta på genom att se barnet som en kommunikativ individ.                                   

Genom miljön och pedagogiken kan barn stimuleras till egen aktivitet och kommunikation 
genom olika uttryckssätt. Dahlberg, Moss och Pence (2001) uttrycker att det är pedagogerna,
miljön, materialet som ska vara i fokus i förändring för att verksamheten ska vara meningsfull 
för barnen. Miljön ses som den tredje pedagogen inom Reggio Emiliapedagogiken. Det 
innebär att miljön inte bara ska vara inspirerande utan även ge influenser till att tänka, känna 
och handla. Kreativitet är ett ledord och därför finns verkstäder och ateljéer i Reggio Emilia 
förskolor. Att skapa är inte något som går ut på att göra barnen till konstnärer utan det ska
leda till barns intresse för forskande där pedagogen blir en nyfiken medforskare. Enligt 
Malaguzzi är pedagogikens värsta fiende att pedagoger inte är engagerade i det de gör.
   
Genom pedagogisk dokumentation väcks många gånger pedagogens nyfikenhet, entusiasm 
och engagemang för hur verksamheten skall utvecklas. Det pedagoger använder sig av är 
dokumentation som skrivits eller fotograferats för att ha de som utgångspunkt i sitt arbete för 
att utveckla miljön kring barnen därefter kunna se om miljön leder till ett fortsatt lärande. 
Pedagogisk dokumentation ingår i det dagliga arbetet i Reggio Emilia. Genom 
dokumentationen synliggörs barnens lärande och det dagliga arbetet för pedagogerna men 
även för föräldrar och allmänhet, enligt Dahlberg och Åsen (2005). Till dokumentationen 
använder även pedagogerna tekniska hjälpmedel som kamera och anteckningar m.m. En 
annan viktig funktion som den pedagogiska dokumentationen har är att få till stånd 
gemensamma reflektioner och ett verbaliserande av barn och pedagogernas tankar genom 
detta uppnås gemensam förståelse för barnens läroprocesser. Ur barnens perspektiv ger 
dokumentationer tillfällen att minnas och kommunicera kring det som hänt och se sig själv 
som en lärande individ. Föräldrarna i sin tur kan möta barnet i dess funderingar och komma 
med nya utmaningar, på så sätt kan både föräldrar och pedagoger finnas i barns livsvärld.
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3.2.4 Birgitta Kennedy

Kennedy (1999) tar upp om en ny barnsyn och arbetssätt som hon upplevde efter att varit i 
Reggio Emilia i Italien. Efter det har personalen under några år arbetat tillsammans på 
förskolan Trollet för att förverkliga Reggio Emilias filosofi. Som pedagoger inspireras vi av 
barnens tankar samt deras funderingar och teorier även av barnens fantasier. Genom att 
utmana barnen har pedagogerna förändrat i miljön på Trollet samt skapat olika situationer där 
det har utmanats till kommunikation och möten barn emellan men även mellan pedagogerna 
samt gentemot föräldrarna. På de sättet har pedagogerna även skapat nyfikenhet och en 
utforskarglädje hos barnen menar Kennedy. Kennedy menar att barn inte har några hämningar 
om barnen får möjlighet, tid och utrymme att pröva. Hon tar upp om att många barn har känt 
att det de gör inte duger eller att det de skapat inte blev som mallen, utifrån det har barnen 
strunta att göra saken igen. Genom det sättet växer barnen till vuxna som inte vågar uttrycka 
sig mer än genom att använda det verbala språket. 

Hon tar upp att pedagogerna på förskolan Trollet tidigare hade de mesta materialet i skåp, när 
pedagogerna tog fram allt material så det var synligt, kunde barnen själv välja med vad och 
hur de ville arbeta utan att använda sig av pedagogen. Kennedy menar att ju mer material som 
erbjuds gör att barnens konstruktioner blir rikare. Hon menar att pedagoger ska bygga 
verksamheten på att barnen ska kunna välja sina egna aktiviteter. Första gången Kennedy och 
arbetskamraterna på Trollet såg att barnen klarade av saker själv var när de lät barnen göra 
egna pappdockor utan att använda en mall. Innan hade inslaget av mallar varit vanligt 
förekommande på förskolan. Den gången arbetade pedagogerna med att ställa fram ett rikt 
utbud av olika material, kartong, papper, tyg, kritor o.s.v., Kennedy menar att barnen utifrån 
detta arbetssätt tog fram sina idéer om hur dockorna skulle se ut och gav på så sätt även vidare 
idéer till varandra när de arbetade. Kennedy pekar på att barnen av detta arbetssätt hade 
förmåga att kunna hjälpa varandra i deras skapandeprocess. Barnen tittade på varandra och 
kunde utveckla sitt arbete vidare utifrån det. 

Det vi lär oss som pedagog av att arbeta med skapande menar Kennedy är att det finns flera 
svar på de frågor som barnen ställer, inte bara ett rätt svar som vi vuxna ofta har av våra egna 
erfarenheter menar Kennedy. Det viktiga enligt Kennedy är att som pedagog utgå från barnen 
och vad de är intresserade av genom att anteckna vad det är som kommer upp under 
exempelvis olika samtal med varandra. Därefter kan vi som pedagoger bygga på ett 
temaarbete med barnens idéer och tankar som utgångspunkt. 

Kennedy menar att pedagogen som dokumenterar ser vad som kan användas för att utmana 
barnen vidare i deras skapandeprocesser. Hon menar att det ger oss möjlighet att lära oss och 
upptäcker nya världar är när vi reflekterar med varandra. Det viktigaste är menar Kennedy att 
vara en pedagog som lyssnar på alla barn och utifrån det ser till att de kan utveckla sina 
kunskaper. Det vi vill på Trollet efter våra temaarbeten menar Kennedy är att barnen ska 
tänka själv, lita på sin förmåga samt hjälpa varandra. Hon anser att forskande barn inte bara 
löser problem genom att reflektera och använda intellektuella perspektiv. Forskande barn är 
även ett barn som upptäcker kroppens förmågor som enligt Kennedy är lika viktiga som 
barnens intellektuella perspektiv för att lösa problem och möta olika fenomen i sin omvärld.
Kennedy menar att barn forskar med sina kroppar och deras upplevelser. Det är genom att 
barnen gör och känner med kroppen som de kan göra upplevelsen till sin. 

Genom att ge barnen möjlighet till större självständighet med material på barnens höjd och en 
pall för att nå annat. Genom det friläggs tid för pedagogerna enligt Kennedy till att 
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dokumentera vad det är som händer med barnen, hur barnen möter miljön och materialet samt 
hur de arbetar tillsammans med kamraterna. Kunskaper som pedagogen kan använda för att 
arbeta vidare med barngruppen och miljön. 

3.2.5 Mia Mylesand

Mylesand är förskollärare samt föreläsare och arbetar som bildlärare och datapedagog på en 
förskola i Kalmar. Mylesand är speciellt inspirerad av förhållningssättet som Reggio Emilia 
förskolorna i Italien har. Mylesand vill genom sina erfarenheter, dokumentationer och 
observationer ge sin bild av bygg och konstruktion i förskolan. Andra delar som hon berör är; 
bygg och konstruktion som mötesplats, jämställdhet, bygghörnans utformning, materialets 
betydelse och pedagogisk dokumentation. Mylesand (2007) anser att:

Bygg och konstruktion är inte bara en av alla upplevelser som barnen erbjuds i förskolan. 
Det är ett språk barnen kan använda när de utforskar olika aspekter av sin omvärld och 
skapar sin identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen 
i samhället. Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, 
empati och förhållningssätt. Allt hör ihop och alla delar är viktiga (s.15).

Mylesand tar upp om mötesplatser som vi som pedagoger har ansvaret för, en plats där alla 
barn oavsett kön eller ålder kan mötas. Mötesplatserna ska bygga på att relationer utvecklas 
och skapas. Men även att barnens utforskande och material ska vara i centrum. Förskolan i 
fråga har gemensamt verbaliserat vilka värden som ska råda i förskolan. De anser att värdena 
är deras barnsyn som i sin tur är kopplad till deras kunskapssyn som är ”[…] att barn skapar 
sin egen kunskap tillsammans med andra barn och vuxna och genom att möta fenomen i sin 
omvärld. Barn lär genom att få försöka, undersöka, uppleva och dra slutsatser” (Mylesand 
2007, s.16). Pedagoger är medforskare för att kunna ge barnen utmaningar, stödja, lyssna och 
se om nytt material behövs tillföras. På vilket sätt barnen får möta nya material och
utmaningar är en viktig del i aktiviteten. Mylesand anser även att det är viktigt att hitta en bra 
introduktion som gör att man fångar barns intresse och genom det skapas en meningsfullhet i 
det barnen gör. 
    
Även utformningen av miljön är viktig till exempel en tydlig plats för att bygga på ett bord 
och bra belysning ovanför. Miljön ska vara inspirerande med ett välsorterat och tillgängligt
material där barnen vet vilka regler man har att förhålla sig till. Vad gäller materialet tycker 
Mylesand (2007) att det är viktigt med bra blandning av material och något som tilltalar alla 
barn, då finns möjligheter att barns möten blir kreativa och skapande. Mylesand anser utifrån 
observationer och erfarenheter att flickor och pojkar tycker lika mycket om att bygga och 
konstruera om materialet tilltalar bägge könen. Även pedagogernas förhållningssätt är 
avgörande, ett förhållningssätt där man inte fokuserar på att dela upp grupper i flickor och 
pojkar. Hon beskriver det genom att ta upp om hur ett fördjupat projektarbete av pedagogerna 
i förskolan gjorde att bilden av hur pojkar och flickor konstruerar och bygger suddas ut allt 
mera.
      
Mylesand menar att hennes viktigaste verktyg i arbetet är pedagogisk dokumentation, genom 
den har hon fått syn på barns läroprocesser, vad verksamheten kan göra för att stödja dessa 
läroprocesser och här fick hon även syn på sina egna fördomar. En till viktig faktor, påpekar 
Mylesand, är att reflektera tillsammans med kollegor så att inte ens egna subjektiva tyckande 
får styra verksamheten.
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3.2.6 Hillevi Lenz Taguchi

Lenz Taguchi (1997) tar upp om att pedagoger som väljer att ställa materialet högt upp på 
hyllor där barnen inte kommer åt dem. Då är det pedagogen som är delaktig till diskursen att 
små barn inte klarar av att hantera sakerna utan att en vuxen har kontroll. Lenz Taguchi 
fortsätter med att genom detta resonemang visar hon på att förhållningssättet och barnsynen är 
något som har att göra med de sociala och samhällets konstruktion, där pedagogisk 
dokumentation är ett sätt att synliggöra och försöka förstå sådana konstruktioner och av det 
ska pedagogerna kunna öppna nya dörrar. Därför uttrycks det, att kulturen under en viss tid 
konstruerar och dominerar våra diskurser i vårt samhälle och i vetenskapen. Samtidigt kan 
man uttrycka som Lenz Taguchi att den osynliga miljön genom pedagogens förhållningssätt 
kan bli synlig genom att använda sig av att observera barnen och att av barnens tankar samt 
att dokumentera processen. Lenz Taguchi menar att det är lättare att synliggöra för alla vad, 
hur och varför det blev som de blev med det som exempel skapades.

Lenz Taguchi (1997)skriver att när pedagogerna använder sig av dokumentation är det för att 
synliggöra de som varit. Går man över till att använda sig av pedagogisk dokumentation är det 
ett arbetsverktyg där man reflekterar tillsammans, barn emellan och pedagoger emellan. 
Dokumentationen kan även användas enligt Lenz Taguchi som ett sätt att synliggöra 
förskolan till föräldrarna. Det som uppstår mellan pedagoger omkring den dokumentation som 
just i den stunden den gjorts visa på vad pedagogerna har för förhållningssätt och barnsyn 
menar Lenz Taguchi(1997). Förhållningssättet och barnsynen som används av speglar sig 
enligt Lenz Taguchi i det arbetet som utförs på förskolan, genom sättet att dokumentera och 
hur man som pedagog iordningställer miljön. 

3.2.7 Marie Bendroth Karlsson

Bendroth Karlsson (1998) är förskollärare, bildpedagog och fil. dr. Hon belyser vad som 
främjar eller hindrar barns bildskapande. Det är nödvändigt att våga ta risker i den kreativa 
processen. Man måste helt enkelt våga misslyckas med det man gör och inte ge upp menar 
Bendroth Karlsson. Det krävs mod för att man skall våga skapa något, vuxen som barn. Barn i 
förskolan behöver inte bara mod de behöver även pedagoger omkring sig som ger dem modet. 
Hur ger man detta mod praktiskt? Bendroth Karlsson anser att det mest grundläggande är att 
barnen måste få tid när de arbetar med de estetiska ämnena. Barnen måste under processens 
gång ges flera tillfällen och möjligheter för att komma framåt i sin process. Bendroth 
Karlsson menar att man på den här punkten måste komma fram till en attitydförändring. Hon 
beskriver att det inom de estetiska ämnena finns en myt där kunnandet inom ämnet är något 
som är medfött. Istället bör framgångsrika bildaktiviteter enligt Bendroth Karlsson innehålla 
något av följande; ”experiment med material och tekniker, träning i att se och samtala om 
bilden” (s.208). Bendroth Karlsson (1998) skriver om en studie resa som hon med fler gjorde 
till Reggio Emilia 1982 där det som imponerade allra mest var deras genomtänkta 
pedagogiska miljö. Deras miljö beskriver Bendroth Karlsson som praktisk men även som en 
fröjd för ögat. Bendroth Karlsson fortsätter att skriva om hur Malaguzzi tänkte att man ska 
göra, miljön man använder sig av ska vara bra för att kunna arbeta med en undersökande och 
skapande pedagogik där barnen får använda sig av alla sina sinnen i sitt kreativa skapande.
Bendroth Karlsson pekar på hur viktigt det är att ge barnen verktyg för att de skall kunna 
skapa. Hon beskriver en av pedagogerna i sin undersökning, som inte styr barnen i deras bild 
och formskapande genom att berätta hur de skall göra utan pedagogen låter barnen själv 
använda verktyg fritt efter sina egna kunskaper. På det sättet är varje aktivitet ett 
inlärningstillfälle för barnen.  
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3.3 Lärande genom estetiska uttrycksformer 
– utveckling och verksamhet –

3.3.1 Historisk tillbakablick

Under 1990-talet fattade riksdagen ett viktigt beslut för förskolan, man införde en läroplan för 
förskolan (Lpfö 98) i augusti 1998. I och med att läroplanen infördes fick förskolan en 
förordning som innehöll föreskrifter som är bindande för förskolans verksamhet. I läroplanen 
uttrycker staten de krav som ställs på förskolans verksamhet, samt vad barn och föräldrar kan 
ställa för krav på förskolan. Svenska förskolemodellen har en utgångspunkt att barn lär och 
utvecklas i alla sammanhang, inte bara vid tillfällen som är speciella skrivs det i en rapport av
Skolverket (2004). Där står vad man som pedagog bör arbeta med i sitt uppdrag för att främja 
barnens utveckling och lärande. I Läroplanen Skolverket (2006) står det att miljön skall vara 
utvecklande. Genom ett lustfyllt lärande skall fantasin och det symboliska tänkandet 
stimuleras hos barnen. Även samarbetet mellan barnen skall användas för att lösa olika 
problem. Det betonas att ett sätt för att nå utveckling och lärande hos barnen är att använda 
sig av form, konstruktion och material samt teknik. Skolverket (2006) skriver att det i 
verksamheten skall finnas bild och formskapande som ett inslag. 

Företrädare till dagens läroplaner är ”Guds läroplan” som Vallberg Roth kallar tiden som
rådde under mitten till slutet på 1800-talet. Handbok för Småbarn-Skolor av Carl af Forsell
(1841) som var nära anknuten till Lilla Katekes av Martin Luther(1529/1810) och Nina 
Morgensterns (1861) Barndomens Paradis var handböcker som hörde till den här tiden. 
Barndomens Paradis gavs ut under pseudonymen och troligtvis var det Hedda Dahlgren som 
var den egentliga författaren, hon har haft stor betydelse för småbarnsskolerörelsen i Sverige. 
Barndomens Paradis var influerad av Friedrich Fröbel ideologiska tankar om barnträdgårdar.
Fröbel (1782-1852) var en tysk pedagog som startade 1840 den första kindergarten som 
barnträdgården kallades i tyskland. Fröbel i sin tur var influerad av den franska pedagogen 
Jean-Jacques Rousseau och pedagogen Johann Heinrich Pestalozzi Vallberg Roth, (2002). 

Fröbels texter handlade om uppfostran av barn från spädbarns ålder till barn i skolåldern. 
Texten vände sig uteslutande till pojkars uppfostran och handlade om naturvetenskap och 
matematik. Fröbel utarbetade ett lekmaterial bestående av 20 stycken så kallade lekgåvor.  
Dessa lekgåvor var i sin tur anknutna till olika yrken. Forsells texter handlade också om 
uppfostran men även sociala och pedagogiska som fysiska och intellektuella aktiviteter
omnämndes. Ritning fanns med i småbarnsskolans dagordning 1858 men i småskolan 1878 
och 1889 skulle ritning förekomma först i andra klass men det skedde ändå viss inlärning av 
räta linjer och färgläggning av symboliska eller geometriska former. Från ca 1930 talet kom 
nya texter som handlade om vad och hur barn skulle lära.  Det som fick stor plats i dem 
kommande texterna var Fröbels tankar om barnets behov av att få leka och skapa Vallberg 
Roth (2002).

Under näst kommande period i förskolans historia fördes det samtal om barns skapande 
Lindahl (2002), hänvisar till Carin Ulin, (1950) som kopplar till Arnold Gesells teori där han 
ansåg att olika mognads stadier för barnen skall ge relevant stimuli till exempel till barnets 
förmåga till skapande det skulle ske ur dess inre mognad och inte efter barnets förutsättningar.
Lindahl menar att barnen fritt genom egna impulser skall få möjlighet att använda olika slags 
skapande verktyg, klippa i papper, klistra och måla m.m. Under den här tiden fick 
psykologiska teoretiker fäste i pedagogiken, Gesell som nämnts redan men även Jean Piaget 
och Erik H. Erikson tankar blev tongivande för olika texter till exempel 
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Barnstugeutredningen och för förskollärare Aktiv Förskola. Dessa texter handlade om att 
verksamheten skulle anpassas till barnets egen utveckling men alla barn ansågs följa vissa
utvecklingsstadier och därmed innebar den bästa pedagogiken att alla barn skulle behandlas 
lika. Samtidigt som barnen skulle fostras efter en demokratisk anda. Det medförde att barnen 
själva skulle välja vad de ville aktivera sig med, medan pedagogens uppgift var att tillgodo se 
barnet med aktiviteter Vallberg Roth (2002). 

Lindahl (2002) menar att barns motiv till att skapa ses som något som kommer inifrån barnet 
och i kontakt med material lockar fram skapandets impulser. Lindahl beskriver med 
hänvisning till Bruun (1961) som menar att det kanske inte alls ska finns undervisning i 
konstnärligt skapande i förskolorna av förskollärarna utan att det är barns glädje över att få 
möta olika slags material som är de väsentliga. Där barnen själv får komma underfund med 
tekniken. Lindahl fortsätter med att hänvisa till Herbert Read (1956) som även Bendroth 
Karlsson (1998) refererar till att han är en av de främsta företrädarna av att främja de fria 
skapandet. När barnen meddelar sina tankar och känslor menar han att skapandet är en 
förbindelselänk mellan det medvetna och omedvetna. Den pedagogiska slutsatsen han gör är 
att barnen skall ges frihet att uttrycka sig. Bendroth Karlsson (1998) menar att det under 50-
60 talen lades en stor vikt vid att den motoriska utvecklingen skulle stimuleras. Under dessa 
år menade man att det var viktigt att barnen skulle klara av att göra och använda vissa 
uppgifter som att klippa, sy, trä pärlor m.m.
  
Dagens läroplans tid från slutet av 1980 talet och till nu innehåller en mångfald av nyckel 
texter och influerade av till exempel Fröbel och Vygotskij men även nyare pedagogers teorier 
som Ingrid Pramling Samuelsson. Eftersom Pramling Samuelsson och Sheridan har forskat 
om lek och lärande, fick de i uppdrag av skolverket att vara med om att formulera mål och
praktisk handling i en skrift som komplement till Läroplan för förskolan (Lpfö-98). Vi 
nämner det här för att det historiska arvet lever kvar än i dagens läroplanskonstruktion, men 
blandas med nyare forskning. Läroplanen uttrycker en helhetssyn, där barnets intressen ska 
ligga som grund men även att barnet ges möjligheter till lärande av en pedagog som är 
medforskande Vallberg Roth (2002).   

3.3.2 Brit Paulsen

Paulsen (1996) menar att pedagoger bör känna till att barn i sitt lärande använder sig av hela 
sin kropp för att lära känna olika fenomen i sin omvärld. Dessa i sin tur bildar för barnen stor 
och värdefull helhet. Genom att som pedagog använda sig av arbetssätt och teorier som tar till 
vara på barnens sinnen, handlande och upplevelser för att det ska leda till olika erfarenheter 
som fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet och fantasi. Paulsen menar att barnen först måste 
bli motiverade för att lusten och tryggheten ska infinna sig hos barnen och för att skapandet 
ska ske utifrån vad barnen vill uttrycka. När barnen ges möjlighet att uttrycka sig med olika 
material ger det barnen en inre tillfredsställelse samtidigt utvecklar barnen ett självförtroende 
på att de kan skapa. Därför anser Paulsen att det är viktigt att pedagoger använder sig av 
skapande aktiviteter i sitt arbete, för att de ska leda till att barnen även i vuxen ålder ska se sig 
själv som skapande individer. Paulsen menar att barnen redan i tidig ålder ska mötas av en 
pedagog som har ett förhållningssätt som tillåter och medger barnen att skapa på sitt eget sätt
förhållningssätt som ger barnen en möjlighet att lyckas i sitt skapande.
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3.3.3 Ingrid Lindahl

Lindahl (2002) skriver i sin avhandling om betydelsen av att pedagogen fokuserar på att 
vägleda barnen i deras utforskande av problem i deras omvärld. Hon hänvisar i sin tur till
Vygotskij som menar att när barn skapar sina egna bilder pågår ett aktivt skapande som är 
betydelsefullt. Lindahl menar att den vuxne i detta sammanhang har en viktig roll som 
samtalspartner och ett gemensamt meningsskapande äger rum. 
   
Lindahl beskriver att i Reggio Emilia ser pedagogerna barnet som en hel person genom att
barnen blir erbjudna en ateljé där de kan uttrycka alla sina sinnens uttrycks sätt. I ateljén 
menar pedagogerna att de kan se barnens kompetenser av det som erbjuds. Det handlar om att 
som pedagog ge barnen verktyg för att kunna göra omvärlden begriplig. Lindahl (2002) 
skriver vidare att Reggio Emilia lägger en stor vikt på förskolans miljö där betydelse av
funktion och form har lika viktig del som betydelsen av att inspirera till gemenskap och 
valfrihet. Hon hänvisar till Malaguzzi som menar att ett förhållningssätt till verkligheten blir 
estetiskt när man börjar granska det vardagliga som är mycket nära, försiktigt på ett nytt sätt. 
Utifrån det sättet att se på de estetiska formerna utgör det tillsammans en sammanhållen och 
integrerad helhet för barnen i deras lärande och meningsskapande. Enligt Lindahl (2002) är
Reggio Emilia pedagogiken mycket influerad av Vygotskij syn på lärande och utveckling. Det 
finns beröringspunkter i deras synsätt och arbetssätt i verksamheten. 
   
Barns utveckling är inte en enkel sak menar Lindahl. Människan i sig är aktiv och vill lära sig 
och skapa mening, man vill kunna påverka och förändra. Lindahl menar att för att kunna 
skapa mening och skapa förståelse med andra är det främsta redskapet för oss människor att 
använda språket samt kommunikationen.

För barnen i dagens samhälle är det en självklarhet att de kommer i kontakt med och 
förväntas lära sig använda dessa kommunikativa redskap. De möter dagligen bilder, 
kommersiella och konstnärliga som förmedlar budskap som måste kunna tolkas. […]Barns 
kulturella utveckling som Vygotskij vurmar för får förnyad aktualitet i dagens 
kommunikationssamhälle även om de kulturella metoderna i ”dataåldern” delvis skiftat 
utseende (Lindahl 2000. s71).

Språket är ett redskap när det används, liksom bokstäver, penslar och material för skapande.
Pedagoger som använder sig av dessa kulturella metoder visar på så sätt hur man kan använda 
sig av dem som redskap för att uttrycka sig. Genom barnens handlingar omvandlas de 
kulturella metoderna från material för skapande, språk och skrivkonst till redskap. Genom att 
använda materialet lär sig barnen successivt använda dessa i sitt lärande, som Lindahl även 
menar är första grunden för barnen att kommunicera på. Lindahl (2002) hänvisar till Piaget 
(1971) enligt honom är fantasin ett viktigt medel för att skapa sammanhang. När barnen 
använder sin fantasi innebär det ett symboliskt tankearbete och på det sättet ges möjligheten
för barnen att bearbeta erfarenheter de gör. Genom att använda fantasin kan barnen skapa en 
meningsfull värld och utveckla kreativt tänkande och handling. 
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3.3.4 Ann Granberg

Granberg (2001) skriver att det grundläggande i småbarnens bild- och formskapande är att 
deras verk i första hand är kommunikation, inte dekoration. Granberg menar att det är 
småbarnens process i arbetet och inte resultatet det ska handla om när barnen skapar. 

Däremot är själva arbetet, det vill säga vägen till det färdiga resultatet, mycket viktigt. 
Barnets upplevelser av materialet, den sensuella känslan av händernas kontakt med 
materialet är det som har störst betydelse (Granberg 2001. s.29).

Granberg (2001) tar även upp om att förhållningssättet hos pedagoger är avgörande för att de 
yngre barnen skall våga prova olika material. Hon menar att man som pedagog ska vara med 
de yngre barnen hela tiden i deras skapande aktiviteter både fysiskt och psykiskt, inte till
exempel svara i telefonen eller byta blöja eller duka fram maten under arbetet. Det viktiga är 
att man som pedagog stödjer det som lockar de mindre barnen. Granberg påpekar att till 
skapande hör även andra estetiska uttrycksmedel som till exempel musik, drama och litteratur
och att grunderna till alla former av skapande finns i småbarns lek.

3.3.5 Elisabet Skoglund

Skoglund (1998), menar att skillnaden i fantasi inte är så stor mellan den vuxna och barnen 
men att barnen är mycket duktigare på att använda sin fantasi från sin inre verklighet 
tillsammans med den yttre, än vad de vuxna är, fastän de vuxna har varit med om fler 
upplevelser. Hon skriver att barn är modigare än vuxna och på det sättet drivs lusten att skapa 
fram. Skoglund tar även upp att barn inspirerar varandra genom sina olika uttrycksformer. Det 
är viktigt att man som pedagog använder uttrycksmedel som man tycker om, det blir annars 
lätt att man istället för att visa på lust visar olust med det man gör. Det är inte viktigt vad man 
gör utan hur man gör det. ”Lust är en förutsättning för kreativitet” (Skoglund 1998. s.13). 
    
Vid arbete med barn och skapandematerial menar Skoglund att det blir skylls på pengar när 
pedagogen inte orkar. Hon menar att det i de dyra inköpta materialen redan är inbyggt från 
början att de är begränsande genom att det finns lite av dem. Barnen får inte använda det till 
att skapa själv med, utan de används vid speciella tillfällen på förskolan. Skoglund visar på ett 
exempel, ett billigt grundmaterial det kan man vara generös med. Det är bra att ha till att 
experimentera med, producera av och slösa med, gratis material från naturen de kan man 
förändra och förvandla. Det material som är billigt har en effekt av frigörelse och är samtidigt
en hjälp för barnen att våga uttrycka sig.                                       
   
Skoglund (1993), menar att om man ska kunna vara kreativ är förutsättningen kaos. Efter 
kaos- oordning skapar man ordning. Kreativitet skriver Skoglund är ett möte med kaos, för 
barn och pedagoger gör kaoset att man uppfylls och lockas till kreativt arbete. Att skapa är att 
från oordning till ordning hitta lösningar och ta nya vägar. Skoglund tar även upp om slumpen 
och citerar (Loris Malaguzzi), ”Slumpen borde användas mycket mera som pedagogisk grund. 
Det som inte är förutsett eller som är omöjligt att förutse”(s.11). Hon pekar på vikten av att ta 
vara på slumpen vid skapande och utveckling tillsammans med barnen och menar att våra 
inrutade vardagar hindrar oss att använda slumpen och då sker ingen utveckling i det man gör. 
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Vi måste tillåta varandra att utvecklas och bli skickliga. Då får vi yrkesstolthet. Det är 
omöjligt att ge ny form åt något som redan har en bestämd form. Det är omöjligt att fylla 
något som redan är fullt. Det är omöjligt att ordna något som redan är ordnat. En pedagog 
som är livrädd för kaos och gör allt för att planera bort det kan inte stödja barnens 
kreativitet. En pedagog som inte lämnar utrymme för slumpen kan inte stödja barnens 
kreativitet. En pedagog som är besatt att hålla ordning kan inte stödja barnens kreativitet. 
Barnen behöver mindre pedantiska och ordnade pedagoger! Skolor och daghem ska inte se 
ut som sterila sjukhus (Skoglund 1993. s.12).

                         
3.3.6 Nyare forskning

I en rapport gjord av Eckhoff (2007) beskriver hon att det är viktigt med konst som ett av 
synsätten när man arbetar med barnens lärande.  Hon tar upp om att det saknas förståelse för 
hur viktig den delen är för barnen i deras lärande i de yngre åren 1- 6 år. Det finns alldeles för 
lite eller inget alls av det som ett av synsätten i barns lärande.  Hon tar upp om att en lärare 
som har utbildning inom de estetiska ämnena kan ta barnen till en djupare förståelse i det
barnen gör genom att uppmärksamma och ta ställning till deras frågor på ett annat sätt inom 
estetiska ämnen än en lärare som inte har någon utbildning inom ämnena alls. I och med att 
läraren kan väcka lust för att se och reflektera över hur till exempel hur mönster upprepar sig, 
leder det till barnet finner nya upptäckter eller kopplingar. Eckhoff tar även upp att 
introduktionen är en viktig del till barnens arbete. Det har en inverkan på hur barn utvecklar 
sin förståelse för konsten. Eftersom vuxna har en större bredd av erfarenheter än barn, är det 
bra om läraren har ett utforskande synsätt i sina instruktioner till konst tillsammans med de 
yngre barnen. Eckhoff menar att alla delar i det skapande processen har med lärande att göra
där läraren, barnen, konstarbetet och materialet bildar ett samspel för att kunna nå erfarenheter 
och upplevelser i lärandet. En viktig aspekt är att som lärare introducera barnen in i konstens 
värld genom ett synsätt där aktiviteterna ger positiva och meningsfulla upplevelser.

Reggio Emilia som vi tidigare refererat till är mot ”system, struktur, centralisering, hierarki, 
sammanhang och normalisering”(s.9 i rapporten). Och de visar på ett friare förhållningssätt 
när det gäller skapande. Vad gäller estetiskt skapande hade Bruun som Lindahl (2002) som vi 
tidigare refererat till, tankar om att barnen själva skulle komma underfund med olika tekniker 
i mötet med material (s.14 i rapporten). 

Det vi vill säga med vår litteratur genomgång är att det känns viktigt att skapande och lärande 
går hand i hand. Samt att det är engagerande pedagoger som använder sig av samspelet för att 
främja alla barns lärande utifrån deras förutsättningar. Att miljön ses som en länk till barns 
meningsskapande och agerande. Pedagogerna måste fokusera på möjligheterna och vara 
engagerade i barnens livsvärld här och nu. Lagen inom psykologin som fastställdes för länge 
sedan och som vi tar upp om i Vygotskij och även Säljö kommer inpå är det att måste finnas 
något mellan människan och i miljön som påverkar till agerande. Får oss ännu mer att fundera 
på aktiviteterna, materialet, verktygen och samspelet ute i förskolan vad händer om mer 
material förs in och samspelet blir mer i fokus? Kan dessa delar bilda underlag för lärande?
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4 Metod

4.1 Metod val

Att genomföra en empirisk studie innebär att forskaren systematiskt och planmässigt samlar 
information genom att använda vetenskapliga metoder Nyberg (2000). I vår undersökning 
ville vi ha svar på vad som händer med barn och pedagoger när mer bild och formskapande 
aktiviteter, material och verktyg fördes in i verksamheten på förskolan. Genom att använda
oss av beskrivningar och analys vill vi att det ska leda till en förståelse av händelserna. 

Hermeneutiken söker inte efter absolut sanning utan söker i sin egen verklighet upplevelser 
att tolka. Förutom att använda sig av sinnena och logiken tar hermeneutiken hänsyn till 
inkännandet eller empatin. Men hermeneutiken precis som positivismen söker i slutändan 
efter en sorts sanning, positivismen genom olika mätningar och hermeneutiken genom 
tolkningar Thurén (2007). Vi anser att det genom beskrivningar och analys inte går att finna
en absolut sanning till studiens syfte att undersöka barns och pedagogers handlingar, därför 
har vi valt att använda oss etnografisk inspirerad ansats. Etnografisk forskning syftar till att 
uppfatta vad som händer i den miljö som undersökningens fokus ligger på, i vårt fall i 
förskolan. Etnografin ger systematiska och planmässiga sätt att samla in, bearbeta, analysera 
och tolka ett material. Av en etnografisk metod utmärks forskaren av att vara en del i
människors vardagliga aktiviteter för att samla information genom att observera, lyssna, fråga 
och försöka utifrån det förstå vad och hur något sker. Deltagande observationer används av 
antropologer när syftet är att förstå andra kulturer Patel och Davidsson (2003). I vår 
undersökning vill vi se och få en förståelse för vad som händer med barn och pedagoger när 
mera bild och formskapande aktiviteter, material och verktyg förs in i och används av dem i 
deras skapande.

Den vetenskapliga inriktningen blev av kvalitativ natur eftersom svaren på undersökningen 
krävde verbala analyser av olika fenomen. Att få en kvalitativ forskning innebär att man 
måste göra sig av med det positivistiska tänkandet där man är ute efter en absolut sanning som 
Widerberg (2002) uttrycker det. Genom att använda sig av ett reflekterande förhållningssätt 
både till sig själv samt relationen till forskningen, lägger man en kvalitativ grund till 
kunskapsutveckling. Widerberg menar att en forskare bör använda sig av att metodutveckla 
och reflektera över sitt tillvägagångssätt vilket i sin tur leder till kunskapsutveckling. Det är 
det som gör att den kvalitativa forskningsprocessen blir så spännande men även berikande 
menar Widerberg (2002). Hon tillägger att när forskaren använder sig av kvalitativ forskning
ger det en chans till att lära sig något om andra men även om sig själv. 

Bell (2006) tar upp om en nackdel med den etnografiska metoden, nackdelen kan vara att man 
studerar en grupp under en längre tid, att man sedan tar för givet att gruppen sedan skall 
kunna representera andra grupper som är liknande. Bell tar ett exempel om sjuksköterskor på 
ett sjukhus som skall representera andra sjuksköterskor på andra sjukhus i en helt annan del 
av landet. Det kan kanske vara en nackdel för oss också genom att det kan variera vilken
förskola, barn och medforskare man arbetar med i sin undersökning för att nå liknande 
resultat. 
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4.2 Val av metod för insamlande av data

Dahlberg, Moss och Pence (2006) skriver att vetenskaplig forskning hittills som bedrivits 
inom förskoleområdet till stor del handlat om cartesiansk dualism. I cartesiansk dualism 
skiljer man på kropp och själ, författarna ovan menar att man gjort det genom att skilja på 
barn och pedagoger från deras praktik i vardagen. Därför sökte vi efter en metod att samla in 
data med som motsvarade de ovan nämnda där vi som forskare och pedagoger fick vara i 
vardagen och barnens praktik för att vid observerations och reflektions tillfällen inte skilja på 
barn och praktik, vi ville se samspelet i mötena mellan barn och barn samt mellan barn och 
aktiviteter där även pedagogerna ingår i interaktionen i helheten.                                                                                                                                                              

Utifrån att ha läst om olika metoder vid genomförande av kvalitativa undersökningar, där vi 
är ute efter att se vad som händer anser vi att deltagande observationer som insamlingsmetod 
av data motsvarar våra avsikter bäst. Deltagande observationer innebär ”[…] att forskaren 
deltar i en individs, grupps eller organisations vardag och lyssnar, observerar, frågar och 
försöker förstå vad det är som händer […]” (Bell, 2006, s.189). Genom de tankarna har vi fört 
anteckningar med penna och papper efter vi deltagit och observerat aktiviteterna. Genom att 
välja deltagande observationer anser Fangen (2005) att forskaren måste vara engagerad och 
deltagande. Därför anser vi att deltagande observationer blir mer naturlig och medför att 
forskaren blir engagerad i undersökningen och därmed får en praktisk förståelse av vad som 
händer när det sker möten mellan barn och barn samt med pedagoger och de olika materialen.

Deltagande observationer innebär också enligt Svenning (2003) att forskaren själv arbetar 
nära och tillsammans med dem som ska ingå i undersökningen. Forskaren agerar, lyssnar och 
ställer frågor till omgivningen. Genom att vara deltagare kommer forskaren att få en 
helhetsbild av olika faktorers inverkan på resultatet. Enligt Svenning (2003) bör observationer 
ha noggranna definitioner ”Om man skall studera interaktion, hur skall då interaktionen 
definieras operationellt?” (s.143). Samtidigt menar Patel och Davidsson (2003), att man inte 
kan ha ett färdigställt observationsschema när beteenden och händelser ska studeras då 
undersökningens syfte är att utforska. Eftersom vår avsikt är att förstå vad som händer med 
barn och pedagoger i deras möte med mera bild och formskapande aktiviteter, material och 
verktyg använder vi oss inte av ett observationsschema, utan utforskandet sker genom 
deltagande observationer och att reflektera tillsammans över vad det är som händer.

Enligt Fangen (2005) är det en fördel att parallellt använda sig av flera insamlings metoder av 
data, i vårt fall har vi använt oss av dokumentation genom digital kamera. Att använda sig av 
flera insamlingsmetoder eller triangulering gör validiteten trovärdigare enligt Patel och 
Davidsson (2003). Vi ansåg att dokumentation (fotografier) var ett verktyg i insamlandet av 
data till vår undersökning där forskaren har något konkret att utgå ifrån och reflektera över i 
sin analys/resultat del. ”Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man göra den osynliga –
inre - pedagogiska miljön synlig och samtidigt få ett verktyg att förstå den yttre och synliga
miljön” (Lenz Taguchi, 1997, s.10). Att göra vår osynliga inre pedagogiska miljö synlig 
handlar om att synliggöra våra förhållningssätt i olika sammanhang i mötena med barn,
material och genom att synliggöra den yttre miljön handlar det om att reflektera över
dokumentationer och observationer.

4.3 Deltagande observationernas genomförande 

Deltagande observationerna genomfördes under fem veckor som gjordes under vår
verksamhetsförlagda utbildning på en förskola i vår kommun. Vi var kända för barn och 
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personal på förskolan, enligt Patel och Davidsson (2003) kan det vara en fördel för 
observatören för att kunna observera på ett naturligt sätt. Under fem veckor befann vi oss 
tillsammans och med barnen, fem dagar i veckan, cirka sex timmar om dagen varav cirka tre 
timmar i rummet där vi observerade och där anteckningarna genomfördes med penna och 
papper. Vi använde oss även av fotografierna i syfte att minnas bättre och kunna gå tillbaka 
och reflektera tillsammans över aktiviteterna och vad som hänt. Vi turades om att fotografera
under varje planerad aktivitet och barns spontana aktiviteter. Vi utförde undersökningen
genom deltagande observationer på förskolan på det naturligt förekommande arbetssätt. De
planerade aktiviteterna under de här fem veckorna utgick från fem grundaktiviteter (bilaga1).
Den första aktiviteten var för att introducera Findus och väcka barns medkänsla. Andra 
aktiviteten gick ut på att samla material till Findus. Tredje aktiviteten gick ut på att barnen 
skulle rita en kompis till Findus. I den fjärde aktiviteten skulle barnen vidare utveckla den två 
dimensionella teckningen. Och den sista aktiviteten var att synliggöra för förskolan och 
föräldrar vad man arbetat med och gjort tillsammans. En aktivitet per vecka, detta för att 
lämna tid och plats för barnens egna idéer. Förskolans bidrag till oss var ett rum som vi kunde 
använda och förfoga fritt över. Ett rum på cirka femton kvadrat som bestod av ett fönster, en
diskbänk, hylla, stort bord och en dörr. Att det var ett rum med bara en dörr var något som vi 
önskade medvetet. Det skulle innebära att det inte var ”genomgång” utan man kunde arbeta 
ostört i sina processer.

4.4 Analysering av insamlad data

Under deltagande observationerna har vi inriktat och fokuserat oss på bild och formskapande 
aktiviteter, material och verktyg som användes och tolkat vad dessa medförde för händelser 
för barn och pedagoger. Vad dessa medförde i form av samspel, kreativitet och agerande i 
olika situationer. I bearbetningen av materialet från observationerna som vi genomfört under 
aktiviteterna där barnen arbetat, dagböckerna där vi själv under dagarna skrivit ner 
anteckningar samt skrivit ner våra observationer efter de genomförda aktiviteterna med 
barnen har analyseringen skett fortlöpande. Att analysera fortlöpande ger fördelar med att 
information inte går förlorad utan finns i färskt minne enligt Patel och Davidsson (2003). 
Analyserandet av insamlat material i en etnografisk undersökning går till på det sättet att 
forskaren vrider och vänder på det insamlade materialet för att kunna se det ur olika 
perspektiv och utifrån det tolkar resultaten Kullberg (1996). Bearbetningen har även utgått 
från dokumentationen med kamera där underlaget blev fotografier genom det har vi kunnat gå 
tillbaka och reflektera över aktiviteterna pedagoger och barn genomfört. Utifrån våra 
tolkningar som skett fortlöpande av allt insamlat material beskriver vi resultatet, vad som 
händer med barn och pedagoger, där lärande, samspel och miljöns betydelse för skapande 
kommer in. Patel och Davidsson (2003) skriver att dagboken används för att få in information 
som är lämplig för bearbetningen av den kvalitativa forskningen. Genom att ha använt oss av 
att fotografier och använt fotona som reflektions underlag har vi som Patel och Davidsson 
(2003) lagrat verkligheten och genom det kunnat gå tillbaks och reflektera utifrån olika 
perspektiv av det som dokumenterats. 

4.5 Forskare och deltagande roll

När är vi forskare och när är vi pedagoger?  Den forskarroll vi tog på oss var att delta öppet 
och helt i de pedagogiska aktiviteterna med barnen för att som Patel och Davidsson (2003) 
skriver få ett djupare perspektiv och en förståelse av vad som sker i interaktionen i den 
aktuella miljön med barn och personal när mera bild och formskapandet aktiviteter, material 
och verktyg förs in i verksamheten. Det innebär i undersökningen att vi samtidigt är forskare
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och pedagoger. I och med att vi varit två forskare har vi haft fördel att ena kunnat fotografera 
och dokumentera vad som händer under aktiviteterna, när till exempel den andra personen 
varit deltagande i de pedagogiska aktiviteterna. Vi anser att vi har fått ut mera av det olika 
insamlade materialet eftersom det är omöjligt för en person att se allt. Den ena forskaren har 
även kunnat befinna sig kvar i barnens närhet för att förstå vad hon/han vill uttrycka och som 
engagerad pedagog kan utmana barnet vidare i sina tankegångar, samt att vi kunnat reflektera 
tillsammans löpande under dagarna. Fangen (2005) tar upp om att den som är deltagande 
observatör registrerar och minns det som händer och skriver ner det efteråt. Det sättet har vi 
använt oss av för att inte störa den pågående aktiviteten tillsammans med barnen. 

4.6 Urval

På den aktuella förskolan var vi kända av personal och barn för att vi träffat dem tidigare 
under en av våra verksamhetsförlagda utbildningar. Genom att man på den aktuella förskolan 
arbetar i en organisation med en stor barngrupp på 40 barn har man delat in barnen i tre 
grupper. I vår undersökning finns alla tre grupper av barn med. Men vi valde att fokusera våra 
aktiviteter på de äldsta barnen på förskolan för att det var en bra grupp till antalet, 10 barn och 
fem år gamla. Detta grundar sig på våra tidigare erfarenheter att en mindre grupp av barn gör 
att man lär känna barnen och hinner med att se alla. De två andra grupperna av barn som var 
mellan tre och fyra år gamla (trettio stycken) fick vara i rummet tillsammans med oss efter 
sina förutsättningar och intresse av aktiviteterna. Detta skedde efter överväganden när vi insåg 
att det inte är etiskt att säga nej till de barn som ville skapa. Detta medförde att även de yngre 
barnen finns med i våra observationer.

4.7 Teoretiska utgångspunkter för vår pedagogiska metod

Eftersom vi båda har tjugo års erfarenhet av att arbeta med barn samt arbeta i arbetslag där 
rutiner och grupprocesser styr, upplever vi att genom att göra en undersökning där vi som 
pedagoger planerar aktiviteterna utifrån de teorier vi anser främjar lärande och som forskare 
kan få en förståelse i praktiken av vad bild och formskapande aktiviteter material och verktyg 
i ett vidare sammanhang kan åstadkomma. Wikström (2005) drar en slutsats av sin studie 
”[…] när lärarens fokus i huvudsak riktas mot elevernas förståelse och utveckling av 
skärskilda förmågor har detta i sin tur fått betydelse för hur lärarens egen kompetens att 
undervisa kan fortsätta att utvecklas” (s.162). Genom att använda oss av Wikströms slutsats 
och rikta vår fokus mot barns förståelse för sitt eget skapande utifrån ett temainriktat 
arbetssätt där vi förväntar oss som pedagoger att samtidigt kunna utveckla vår kompetens att 
främja barns lärande.  Även Rönnerman (1998) anser genom att pedagogen får arbeta 
praktiskt och systematiskt med ett problem i ett sammanhang leder det till en utveckling av 
pedagogens eget lärande. 

Examensarbetet i lärarutbildningen ska vila på vetenskapliggrund och knytas till lärarens 
dagliga arbete säger regeringspropositionen ”En förnyad lärarutbildning” (Regeringen, 2000). 
Under vår utbildning till lärare mot förskola och förskoleklass har vi mött flera teorier om 
barns lärande och hur olika förhållningssätt kan påverka lärandet. Att ha ett förhållningssätt 
som pedagog där man ser det kompetenta barnet i olika sammanhang och möter barns 
skapande på ett positivt sätt där pedagogen inte använder sig av något fint, fult, rätt eller fel i 
aktiviteterna med barnen ger en god grund för ett meningsfullt lärande. Som Paulsen uttrycker 
det ska pedagogen tillåta barnen att skapa på sitt eget sätt för att få möjlighet att lyckas i sitt 
skapande.
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Paulsen (1996) precis som vi menar att barnen först måste bli motiverade för att lusten till
skapandet ska infinna sig. Vi motiverade barnen genom att ge barnen möjlighet att uttrycka 
sig med olika material barnen utvecklar genom detta ett större självförtroende att kunna skapa 
med hjälp av olika material. Enligt Skolverket (2006) skall också barnens intressen ligga som 
grund för verksamhetens utformning. Samtidigt ska pedagogen även arbeta med att erbjuda 
alla barn möjligheter att sträva mot läroplanens mål. I vår pedagogiska ansatts arbetade vi 
utifrån läroplanens intentioner, verksamhetens och barnens behov samt vårt intresse av bild 
och formskapandet i förskolans verksamhet. I undersökningen tittade vi på vad som händer 
med barn och pedagoger när mer bild och formskapande aktiviteter, material och verktyg förs 
in i verksamheten.    
    
Hur genomförde vi det praktiskt? Vår pedagogiska metod förbereddes genom att vi utarbetade 
en planering. Vi utgick från läroplanen, forskning och teorier om det som främjar barns 
lärande genom att utarbeta en planering som ram för de pedagogiska aktiviteterna se (bilaga 
1). Nordin- Hultman (2005) ställer sig frågan, varför det är så svårt ute i förskolan och skolan 
att använda sig av samspelet mellan barn och pedagoger och den pedagogiska miljön i 
intentionen för att främja lärande? Detta är något som poängteras i läroplanen ”Barn söker 
och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande ” […] Lärandet 
skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra” 
(Skolverket 2006, s.6). Därför blev samspelet den första grundstenen i vår pedagogiska metod
mellan barnen och pedagogerna.
    
Den andra grundstenen blev leken som också fick vara den inkörsport som läroplanen 
förespråkar, ”Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker” (Skolverket, s.10). Mylesand 
(2007) anser att det viktiga är att fånga barnens intressen genom ett utmanande material. 
Barnen fick möta nya material som blev utmanande och intressanta genom att de tillsammans 
med oss fick söka det i olika förråd på förskolan, plocka från naturen, ta hemifrån samt från 
förskolans kök. Lindahl (2002) anser som läroplanen att det är pedagogerna som har ansvaret 
att skapa förutsättningar för att barnen ska uppleva att det är meningsfullt.

Den tredje grundstenen i vår undersökning blev arbetssättet, i Skolverket (2006) tas det upp 
om att genom ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 
sammanhängande. Genom en sagofigur fick barnen möta bild och formskapande aktiviteter, 
material, verktyg och framför allt ett rum för skapande aktiviteter. Det skapar förutsättningar 
för en fortsatt gemensam utgångspunkt för barnen och pedagogerna i deras arbete och att 
befinna sig i samma livsvärld som Merleau-Ponty (1997) tar upp i sin teori. Säljö (2000) anser 
att kunskapande kommer till i samspel mellan människor för att först hamna i hennes 
tänkande och göranden, för att sedan kommuniceras på nytt och byggas in i artefakter 
(verktyg, material, redskap).  

Den fjärde grundstenen var att använda sig av ett estetiskt förhållningssätt. Det estetiska 
förhållningssättet anser vi är barnens rätt till att möta pedagoger som respekterar mångfald
och där inget rätt, fel, fint eller fult får råda. Vygotskij (1995) menar att det viktiga är att 
vidga barnens erfarenheter för att kunna ge barnen en grund för den skapande verksamheten. 
Ju mer barnen har upplevt med alla sina sinnen och erfarit desto bättre blir deras fantasi. Detta 
är något som även Merleau-Ponty (1997) tar upp att det inte räcker med att bara se utan man 
måste använda alla sinnen som lukt, ljud och hur något känns för att kunna uppfatta det. Det 
man poängterar i läroplan för förskolan (Lpfö98) är att barnen skall få hjälp till att tänka 
själva utifrån olika aspekter som till exempel praktiska, sinnerliga och estetiska uttryckssätt.
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4.8 Etiska överväganden

I våra möten med barnen har vi hela tiden tänkt på vårt förhållningssätt uti från läroplanens 
intentioner gällande värdegrundens etiska aspekt samt ur det estetiska perspektivet.   
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla 
levande i arbetet med barnen” (Skolverket, 2006. s.3). Jenny Gren (2001) tar upp om det 
etiska kraven läroplan ställer, som medför att vi som pedagoger ska tänka etiskt, vi ska 
reflektera över värderingar och normer vi bär med oss samt att vi är villig att ompröva vårt 
förhållningssätt.  Vi anser även att det är etiskt att ta till vara och ge utrymme för barnens
tankar och idéer i praktiken. 
    
På den förskolan vi var och gjorde vår undersökning var dokumentationen ett vanligt inslag i 
verksamheten och alla barn hade tillstånd av sina föräldrar att dokumenteras i bild och skrift. 
Vi dokumenterade och observerade barnen under aktiviteterna, reflekterade och tittade på 
dokumentationen för att kunna analysera/bedöma vad som hände, när verksamheten erbjöd 
barnen mera bild och formskapande aktiviteter, material och verktyg för sitt utforskande.  Och 
säkrade den genom att berätta att det bara var dem och vi som skulle få ta del av 
dokumentationerna och deltagande observationerna, vi skyddar deltagarna genom anonymitet
och fingerade namn. Vi berättade att vi skulle ha materialet som ett underlag till vårt 
examensarbete.  Enligt Patel och Davidson (2003) är det mera etiskt att vara en känd 
deltagarobservatör än en okänd eftersom den okände kan observera utan att det med givits
samtycke.
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5 Resultat

Utifrån våra tolkningar redovisar vi här resultatet av vad vi kommit fram till av våra 
genomförda deltagande observationer där vi parallellt använt oss av dokumentation med 
digital kamera och reflektion samt anteckningar med penna och papper. Vi har fotograferat 
barnen under de olika aktiviteterna, samt skrivit ner de vi sett under våra deltagande 
observationer i våra dagböcker. Vi har reflekterat över fotografierna och observationerna och 
utifrån det tolkat och kommit fram till våra resultat. Syftet med vår undersökning är att se vad 
som händer med barn och pedagoger när mer bild och formskapande aktiviteter, material och 
verktyg förs in i verksamheten på förskolan. Händelserna hos barn och pedagoger redovisas 
var försäg. Vi kommer att skriva ner de vi upptäckt och i vilka situationer de är. De olika 
insamlingsmetoderna presenteras i den löpande texten. Efter det presenteras kortfattat våra 
upplevelser av vad för tankar som väcks hos oss som pedagoger när läroplanens intentioner 
beaktas, teorier och forskning gällande bild och form skapande aktiviteter.

5.1 Vad händer med barnen när de möter:

Vi planerade en ram för vad vi ska göra med barnen se (bilaga.1), med planerad ram menar vi 
att vi arbetar utifrån en planering men att vi även tar in barnens tankar samt lämnar utrymme 
för deras idéer och funderingar. Vi introducerar de olika aktiviteterna tillsammans med en 
sagofigur ”Findus” för att få in lek och meningsfullhet i arbetet med barnen. Introduktionen 
gick till på så sätt att Findus inledde varje aktivitet med att samtala med barnen genom att 
viska i pedagogens öra. Genom att Findus viskade kunde vi styra samtalet.

5.1.2 Bild och formskapande aktiviteter

När aktiviteterna är planerade med en yttre ram där vi som pedagoger har ett mål med 
aktiviteten medför det att barnen själva tar egna initiativ till vad de vill göra och vilket 
material de ska använda sig av.  Ett exempel är när barnen börjar ordna och skapa för att 
Findus skulle trivas hos dem. Vi ser att Findus väcker nya tankar hos barnen precis som målet 
med vår introduktion är, barnen tar själv tag i skapandet och börjar göra säng, kuddar och 
hängmatta. I det här läget finns rummet men inte materialet tillgängligt för barnen. Här tog 
barnen fram material genom att söka i förråd och andra ställen för att kunna skapa till Findus. 
Vi observerar att när barnen utgår från en mall till exempel till att göra en ”pappers väv” vill 
barnen ha mycket mer hjälp. Det tolkar vi till att barnen vill att väven ska vara likadan som 
mallen. I exemplet ovan skapar barnen fritt utifrån sig själv det finns ingen mall att följa utan 
barnen får tillsammans i ett samspel komma fram till en lösning på hur exempel sängen ska se 
ut och vad den ska vara byggd av.  

Under flera tillfällen observerar vi att mycket av det barnet skapar görs för att ge till 
sagofiguren eller till föräldrar och syskon. Detta kommer tilluttryck i skapandet ett exempel är 
när det tillverkas presenter till Findus, föräldrar och syskon. Presenterna består exempelvis av 
halsband, mattor, dockor, fiskespö och hundar. Samtidigt ser vi att när barnen får något 
meningsfullt att göra eller fundera över så ger det dem en bredare förståelse av 
sammanhanget. I exemplet under ser man tydligt hur barnens inre tankar kommer till uttryck 
genom att de kommuniceras först i ett socialt sammanhang för att sen bearbetas av barnet och 
uttryckas verbalt och sist utföras i en handling.
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Vi tog med Findus på utflykt. Det snöade och Findus sa att han ville sitta i fickan för 
han frös. Efter 10 min säger en flicka på 3år, - Jag ska göra en halsduk åt Findus. 
Flickan tillverkar senare på förskolan en halsduk i filt med fransar. Den knöt vi på 
Findus och la honom i hängmattan.

Av deltagande observationerna kan vi se att ett barn tar längre tid på sig innan hon börjar 
skapa något. Hon vill gärna sitta och titta på. Sista veckan tillverkar hon en fjäril, av 
fotografierna kan vi se att hon även deltar i gruppaktiviteten genom att göra sängen och 
kuddar åt Findus. Vi observerar även att en av pojkarna inte deltar i skapandet av en kompis 
när de ska vidareutveckla sin kompis till Findus, fast han deltar till en början i aktiviteten att 
rita en kompis till Findus. Det visade sig att han inte ville skapa något mera av materialet 
under de fem veckor vi gjorde undersökningen. Men genom att gå tillbaka till 
dokumentationen i form av fotografier kan vi se att han sorterar naturmaterialet och färglägger 
en teckning av Findus. Här kan vi konstatera att barn är olika och pedagoger måste hitta andra 
material eller uttryckssätt att utmana barnen med för att motiverade till ett fortsatt skapande. 

5.1.3 Material

Materialet som förs in från skogen är pinnar, grenar, kottar, stenar, mossa, löv rönnbär m.m. 
Från förskolans förråd tas det in papper av olika slag silkespapper, kartong, tejp, lim av olika 
slag tapetklister, limstift, limpistol, trälim, ull, tyg, päls, garn, metalltråd, färger av olika slag 
vattenfärg, flytande färg, tuschpennor, kritor, färgpennor samt trähjul, paljetter, glitter, 
flirtkulor, trä knappar i olika storlekar, pappers ramar. Återvinningsmaterial kartonger av 
olika slag, glasburkar, plastburkar, toarullar m.m. Samt olika mallar och ritningar exempel på 
afrikanska pappersarmband, persiska mattor, rund vävar, båtar, trådballonger m.m.

Vi observerar genom vårt deltagande med barnen att ett stort utbud av material gör att de 
använder alla sina sinnen genom att de klämmer, luktar, jämför för att komma fram till vad 
det är de vill använda sig av och göra.  Utifrån det anser vi att materialet stimulerar och lockar 
barnen till att skapa och att materialet har en stor betydelse i barnens skapandeprocesser ur 
olika perspektiv för att det främjar deras fantasi, kreativitet samt lärandet. Genom att 
reflektera tillsammans över fotografierna och deltagande observationerna ser vi att barnen 
arbetar utifrån sina intressen, förutsättningar och idéer samt erfarenheter av tidigare 
upplevelser. Exemplet nedan visar en situation av skapande av en tidigare upplevelse där en 
flicka gör ett flygplan, vi får senare av personalen veta att flickan nyligen varit till Japan.

Flicka 4år tillverkar helt efter sitt eget ”huvud” ett flygplan. Det hon får hjälp med 
är att hålla i limpistolen. (Tidigare, när hon limmade något annat ville hon inte 
hålla alls i limpistolen, nu kunde hon det med en av oss). Hon tar en toarulle längst 
ut på den limmar hon ett sugrör. Tvärsöver i sugrörets öppning limmar hon en 
glasspinne och bakom den en röd flörtkula

Ett annat exempel är när ett av barnen under en pågående aktivitet utifrån eget intresse 
kommer på att göra ett fiskespö som konstrueras av sugrör och ståltråd, det utvecklades till att 
barnet gör fiskar. Utifrån det började även de andra barnen att tillverka spön och fiskar. Det 
visar sig att fiskarna lätt går sönder så ett av barnen kommer på att vi kan använda oss av 
lamineringsmaskinen för att göra fiskarna mera hållbara.  
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När barnen får skapa fritt efter sina förutsättningar med allt material som erbjuds och är 
synligt känns det ibland som kaos för oss som observerar och deltar. Men vi ser även genom 
deltagande observationer att barnens kreativitet och lust till att skapa växer av materialet samt 
av att andra barn skapar. Ur ett samspelsperspektiv ser vi de socialt samspel mellan barnen, 
genom att de hjälper varandra i allt de gör. Det här tycker vi visar på att barns lärande 
inspireras av barngruppen. Det kan vi se i exemplet nedan;

En flicka på 5år har påbörjat sitt arbete med att tillverka en bil. En mjölkkartong 
som chassi, trä hjul och ståltråd till upphängning av hjulen hade plockats fram. Jag 
frågade hur hon kom på att göra en bil. Hon svarade och pekade på 
förvaringshyllan – Jag såg att någon annan gjort en. 

Genom att reflektera tillsammans över aktiviteterna ser vi att materialet kan användas av 
pedagogen ur ett lärandeperspektiv till att utmana och leda in barnen på till exempel språk och 
matematik. När barnen sorterar materialet i burkar och lådor ser vi tydligt att de måste tänka 
till innan de sätts i lådorna. Barnen använde även sig av ett matematiskt språk när de skapar 
med materialet, genom att de använder olika begrepp, över, under, in, ut, många, få, lång och 
kort under sin skapandeprocess. Ett exempel är när barnen gör persiska mattor där de får 
använda sig av begreppen över och under när de ska fläta sina mattor. 

Det vi observerar när vi deltar är att när det ”billiga” materialet används av barnen, kan vi 
som pedagoger arbeta mera som medforskare i ett samspel med barnen, istället för att 
begränsa deras skapandeprocess. Vi behöver inte begränsa deras användande av materialet för 
att det är dyrt och ska räcka till alla, men det som pedagoger måste uppmärksamma barnen på 
är att de ska lära sig att ta hänsyn och respektera varandra.  

5.1.4 Verktyg

Olika slags verktyg kom till användning i barns skapande som limpistol, tänger, ståltråd, såg, 
häftapparat, hål slagare, sax, lamineringsmaskin och kamera. 

Vi observerar att när barnen använder sig av verktyg i aktiviteterna som de aldrig mött 
tidigare ger det barnen mera lust till att skapa och säkerheten att hantera verktygen växer.
Barnens nyfikenhet och lust till att lära sig använda verktygen syns i deras kroppsspråk. 

I dag har en del av barnen fått använda limpistolen. Alla vill inte själv men vi hjälps
åt och efter att gjort de en gång med en av oss vuxna eller tittat på hur en kamrat
gör, gör barnen det helt själv. Barnen får en förståelse av hur värmen känns och vad 
värmen gör med limmet. 

Under deltagande observationerna ser vi att barnen utvecklar sin självständighet. Barnen får 
en tillit till sin förmåga att klara av saker själv och ett lärande sker. Det är något som även 
poängteras som viktigt i läroplanen för förskolan (2006). Vi ser i aktiviteterna där barnen 
använder limpistolen själv utan hjälp av en vuxen att barnen utvecklar ett lärande och en 
självständighet. Vi ser att barnens olika sorters skapande leder till att vi tillsammans får söka
efter nya verktyg i förråd och verktygslådor eftersom de behövs för att barnen ska kunna 
slutföra det de påbörjat. Genom att delta ser vi att barnens stolthet växer av att kunna ta tag i 
det de själva vill med sitt skapande och lyckas med hjälp av verktyg som redskap. Barnen 



27

kommenterar själv sitt användande av limpistolen när de får se fotografierna som ska används 
till utställningen se (bilaga1).

5.2 Vad innebär detta för pedagogerna:

5.2.1 Miljöns betydelse

Det vi upplever när verksamheten kan erbjuda ett rum där skapande aktiviteter för barn och 
pedagoger kan ske får de mer tid till sitt skapande, samt att till exempel konstruktioner kan 
lämnas och ligga framme. Vi som pedagoger kan arbeta mera ostört, vi kan vara en 
medkonstruktör- forskare i samspel med barnen. Materialet behöver pedagogerna och barnen 
inte fara runt och söka utan det mesta finns och är tillgängligt. 

5.2.2 Bild och formskapande aktiviteter

Att ha en planering eller en ram kring aktiviteten är bra, fast vi är flexibla är det bra att veta 
vad man som pedagog vill uppnå med aktiviteten. Pedagogen har lättare att fokusera på 
aktiviteten som ska göras tillsammans i mötet med barnen.

Nu ska barnen göra en vidareutveckling av sin teckning. Barnen använder sig av 
olika material. Några barn börjar flitigt andra barn sitter och funderar och tittar 
vad kamraterna hittar på. 

Vi ser utifrån våra deltagande observationer att möjligheterna för att skapa genom olika 
aktiviteter ger nya utmaningar och tillfällen till feed back för pedagogen och det leder till 
stimulering till ett fortsatt arbete. Det vi ser är att pedagogen inte behöver hjälpa barnen lika 
mycket när materialet finns lätt tillgängligt. Vi får en praktisk förståelse under deltagande 
observationerna för vad vi som pedagoger måste tydliggöra i våra möten med barnen det 
gäller till exempel språket. Precis som barnen måste vi träna på att använda olika begrepp i 
olika sammanhang till exempel när barnen tillverkade bilar, då fick vi söka i vårt minne vad 
saker och ting heter till exempel upphängning av hjul, montera, avgasrör m.m. 

5.2.3 Material

Det vi kan känna utifrån vårt deltagande är att det finns möjlighet att ge barnen mera 
alternativ till sitt skapande när det finns ett rikt och varierande utbud av material till 
aktiviteterna. Det positiva med materialet anser vi är att det kan användas inom många 
områden för att skapa och utveckla förståelse för olika fenomen. Ett exempel är när barnen 
tillverkar trådballonger, när luften far ur ballongerna sker det på olika sätt, det säger pang eller 
luften bara pyser ut. Några barn visade förvåning, rädsla och andra barn visar glädje. Här kan 
pedagoger spinna vidare om luft och genom de utmana barnens tankar ytterligare. Vi får syn 
på att de olika målen från läroplanen som till exempel att utveckla språk, matematik, enskilt 
och i samspel, berätta och reflektera kan används i olika sammanhang. Som pedagog söker vi 
nya vägar för att utmana barnen vidare genom att erbjuda variation i material i deras väg mot 
sin förståelse av omvärlden.  

Materialet i sig medför även andra infallsvinklar och perspektiv för oss pedagoger när det 
finns mycket eller lite material. En infallsvinkel är att när det inte finns material som 
tillfredställer barnen då ökar de vårt engagemang att möta barn i deras ökade lust till att skapa. 
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Det medför att vi exempelvis får ta in ritningar över konstruktioner barnen kan skapa utifrån.  
Men materialet medför även att nya tankar som i exemplet under;

Vi har reflekterat tillsammans idag över om det fattas något material utifrån ett 
genusperspektiv. Och erbjuder vi lika material till pojkar och flickor i sitt skapande? 
Tänker på om vi erbjuder till exempel ull och tyg till pojkar i samma utsträckning 
som flickor? Det ska vi tänka på under kommande aktiviteter.

Vår upplevelse utifrån deltagande observationer och fotografier samt reflektioner är att med 
mycket material kan pedagogen ta tillvara på barnens idéer och nyfikenhet på ett mera 
konkret sätt och utmana dem vidare i deras funderingar. Genom att pedagogens fantasi också 
stärks av ett rikt material utbud. Det rika utbudet av material ger fler möjligheter till att arbeta 
och utmana alla barn utifrån deras förutsättningar oberoende av ålder, för att möta det måste 
pedagogen reflektera över alla barn och deras möten med materialet. Vi upplever även att det 
är viktigt att materialet finns på barnens höjd för att skapandet och kreativiteten skall infinna 
sig hos barn samt att dem ska kunna göra egna val.

5.2.4 Verktyg

När vi deltar ser vi att det är viktigt för barnen att själva kunna använda verktygen, här 
reflekterar vi som pedagoger över att vi måste vara mera tillåtande. Vi ser av våra deltagande 
observationer att pedagogen måste våga låta det kompetenta barnet komma fram. Av att delta 
i aktiviteterna med barnen ser vi att de inte är otåliga under skapandeprocessen som till 
exempel när limmet fastnar fort och sitter bra. Vi observerar att när barnen lärt sig att använda 
verktyg som limpistolen behöver inte pedagogen vara tillgänglig i barnen skapande hela tiden. 
Det vi även kan se som en viktig del är att samarbeta som pedagoger mot samma mål för att 
nå en utvecklande miljö, där materialet ska vara synligt och även på barnens höjd, barnen ska 
även få vara med och bestämma vad de ska skapa och hur skapandet skall presenteras. På de 
sättet hjälper vi barnen att känner sig trygga i sin process. Genom att ha ett förhållningssätt 
där man ser det kompetenta barnet blir pedagogen mera tillåtande. I följande exempel låter vi
det kompetenta barnet komma fram:

Idag när vi skulle laminera in barnens ritningar av Findus kompisar så kom vi på 
oss att barnen själva kan få föra in lamineringspappret i maskinen. Det behöver inte 
vi göra. Barnen tyckte det var spännande när pappret for in en väg och ut på andra 
sidan.
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5.3 Vad händer när pedagoger arbetar utifrån läroplanens intentioner, teorier 
och forskning gällande bild och form skapande aktiviteter.

5.3.1 Läroplan

Det vi kan se och känna är att man kommer närmare läroplanens intentioner i den 
pedagogiska verksamheten när barnen arbetar med bild och formskapande aktiviteter. Genom 
att vi som forskare och pedagog ser barnens lärande som sker i det sociala samspelet där även 
fostran och omsorg finns med och bildar en helhet. Läroplanens intention att se barngruppen 
som en resurs förankras i vår praktiska förståelse av observationerna. Vi ser tydligt hur barnen 
ger inspiration och hjälper varandra i sina arbeten. Vi känner att vi i och med den praktiska 
förståelsen får lättare att samtala om teorier, nyare forskning och läroplanens intentioner i vårt 
kommande arbete med att främja barns lärande utifrån flera perspektiv.

5.3.2 Teorier

Vygotskij sociokulturella teori kan vi se och känna blir levande i praktiken genom att barnen 
och pedagogerna använder sig av olika begrepp, ord, verktyg i sina rätta sammanhang och där 
språket omkring situationen blir en viktig del. Kulturen kommer in genom att sammanhangen 
medför automatiskt kommunikation sinsemellan barn och pedagoger om vad, hur, varför man 
använder sig av olika saker och ting i sitt skapande.

5.3.3 Forskning

I Nordin- Hultmans (2005) forskning kom hon fram till att barn bör ses som handlande 
individer för att deras kompetenser ska visa sig och utvecklas. Vi ser att när barn får vara en
del av en miljö där inget fel eller rätt råder och pedagogerna är flexibla i sitt tänk och ett stort 
utbud av olika slags material finns tillgängligt har barn chans att skapa efter sina intressen och 
förutsättningar.
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6 Diskussion

Tidigt under vår utbildning var vi överens om vad vårt examensarbete skulle handla om. Vi 
har arbetat inom förskolan under många år och vi har lagt märke till att material utbudet i 
förskolan är begränsat. Därför kom vår undersökning att till stor del handla om materialet som 
barn och pedagoger använder sig av i sitt skapande i verksamheten. Våra tankar stärktes under 
utbildningen inom kultur och estetik som var vår specialisering. Där möttes vi under 
skapandet av ett förhållningssätt där inget rätt, fel eller fint, fult skulle råda. Vi kände att det 
förhållningssättet stärkte självförtroendet där processen blev det viktiga och inte resultatet. Vi 
insåg även att de fanns flera sätt att kommunicera med vår omvärld på. 

I vår undersökning ville vi inte bara fokusera på materialet utan hela kontexten där materialet 
används. Vi anser att de teorier och forskning som handlar om barns lärande har stor 
betydelse för oss som pedagoger i vårt arbete för att främja barns lärande. Här stödjer vi oss 
på Merleau-Ponty (1997), Säljö (2000) samt Vygotskijs (1995) teorier som knyter an till 
barnens skapande, lärande och samspel. Hur vi som pedagoger bemöter barnen i deras 
kreativa processer anser vi måste ha en stor del i deras utveckling och omvärlds förståelse. 
Samt anser vi att barns egen delaktighet i olika sammanhang skapar meningsfullhet i tillvaron. 
I det praktiska arbetet med barnen vill vi utgå från forskning som beaktar pedagogen, miljön, 
och materialets betydelse vid estetisk verksamhet. 

Vi ville med vår undersökning få en praktisk förståelse om vad som händer när mera
aktiviteter, material och verktyg förs in i verksamheten efter barnens lust till att skapa, om det 
har någon betydelse för barn och pedagoger. Vi vill få den praktiska förståelsen genom att 
befinna oss samtidigt som forskare och pedagoger i förskolans vardag. Vi tror oss kunna 
använda den praktiska förståelsen i vår blivande yrkesroll som lärare mot förskola och 
förskoleklass. Det innefattar även att vi tar in läroplanens intentioner i det praktiska arbetet i 
undersökningen. 

6.1 Resultat diskussion

Vad visar våra resultat utifrån undersökningens syfte av vad som händer med barn och 
pedagoger när mer bild och formskapande aktiviteter, material och verktyg förs in i 
verksamheten? Och vad händer när pedagoger arbetar efter läroplanens intentioner, teorier 
och forskning gällande skapande verksamhet? 

Vi presenterar resultatdiskussionen under två huvud rubriker; vad händer med barnen 
respektive pedagoger. På de sättet hoppas vi att diskussionen ska bli mera lätt överskådlig. 
Vår diskussions del avslutar vi med metoddiskussion, reliabilitet och validitet samt vidare 
forskning. 

6.1.1 Vad händer med barnen

De resultaten visar på är att barn älskar att ”pyssla” med bild och formskapande aktiviteter 
och detta pysslande är meningsskapande, utvecklande och härligt. Barn lär sig använda sin 
förståelse för olika begrepp, de lär känna material och verktyg samt lär de sig att skapa något 
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eget och nytt. När barn lärt sig delar de med sig av sina kunskaper till varandra genom 
handling och ord. Undersökningen visar att en av faktorerna som har stor betydelse för 
fortsatt skapande är sagofiguren som användes till introduktion av alla aktiviteter av 
pedagogen. Meningsfullhet infinner sig till de barnen skapar. Detta medför vidare att barnen 
reflekterar över andra saker och upplevelser de varit med om tidigare i och utanför förskolan. 
Alltså nya tankar verbaliseras eller föder nytt skapande eller både och, det ena ger det andra. 
Detta visar exemplen i resultat delen med flickan och flygplanet samt flickan och halsduken 
till Findus (se s.24- 25  i denna rapport).

Andra faktorer som också utgjorde grund för ett fortsatt skapande ser vi genom våra 
deltagande observationer och reflektioner att det styrs av deras egna intressen, barngruppens 
skapande och materialet i sig. Samt skedde skapandet utifrån ett samspel mellan pedagoger 
och barn där pedagogen hittade andra vägar och nya utmaningar för barnet, genom att föra en 
dialog med barnet till exempel om vad de tyckte om att göra. Vi anser som Doverborg och 
Pramling (1995) att det är bra att ge barnen nya erfarenheter och utmaningar som blir ett nytt 
sätt för de att se världen på. Genom att delta som pedagog i aktiviteterna kan vi se att de olika 
faktorerna ger barnen nya erfarenheter, eftersom de får möta andra barn och deras tankar och 
utbyta erfarenheter med varandra. Vi konstaterade efter ett tag att barnens kreativitet under 
skapandet inte hade något slut, samtidigt började ändå deras fantasi tryta och därför ville de 
ha något mera att göra. Här var vi tvungna att vara flexibla och påhittiga pedagoger för att 
kunna hitta på något annat tillsammans med barnen. Därför började vi söka efter olika bild 
och formskapande mallar eller ritningar. Men vi anser att med mallar får barnen ett mer rätt 
och fel tänkande i skapandet. De vill ha mer hjälp av oss nu för att de vill att det de skapar ska 
se ut precis som mallen men samtidigt lär sig barnet i samspelet med den vuxna att göra den 
på sitt sätt. Här kan vi se till vad Kennedy (1999) tar upp om mallar. Mallar var en sak de 
använde sig av i deras arbetssätt flitigt innan man provade på att inte låta barnen använde sig 
av mallar alls i deras arbete. I denna situation såg pedagogerna tydligt att barnen tog fram sina 
egna idéer om hur dockorna skulle se. Barnen gav även vidare idéer till varandra när de 
arbetade. Kennedy pekar på att barnen av detta arbetssätt hade förmåga att kunna hjälpa 
varandra i deras skapandeprocess. Barnen tittade på varandra och kunde utveckla sitt arbete 
vidare utifrån det. Det vi tolkar utifrån deltagande och reflektioner att mallar kan ha både för 
och nackdelar i skapandeprocessen för barnen.

Vi upplever utifrån våra deltagande observationer att vi som pedagog hela tiden befinner oss i 
samma livsvärld som barnen när vi arbetar med ett tema inriktat arbetssätt. Vi håller med 
Merleau-Ponty (1962) som menar att individerna måste befinna sig i samma livsvärld för att 
kunna förstå varandra. Dahlberg, Moss och Pence (2001) anser att pedagogerna, miljön och 
materialet inte bara skall vara inspirerande utan att barnen skall få lust till att handla utifrån 
dem, vi stödjer dessa tankar genom att vi ser att barnen hittar egna tankar att utgå ifrån i sitt 
skapande när allt bildar en helhet. Det vi får syn på i undersökningen är att det är viktigt från 
pedagogens sida att vara en medforskare som kan vara med och ge respons till de barnen gör 
och att finns där och problematisera tillsammans med barnen och genom det lösa problem. Vi 
håller med Säljö (2000) lika så Vygotskij (1995) som anser att lärande sker i ett samspel. Ett 
samspel som Vygotskij kallar för utvecklingszonen som är avståndet av vad barnet kan göra 
ensam utan stöd och vad barnet kan göra tillsammans med en vuxen eller kamrat som är mera 
kunnig i just den situationen.

Under de olika aktiviteterna hjälper och synliggör barnen för varandra vad det är de gör, 
genom att använda sig av sin kommunikativa förmåga. De berättar hur det gjort och vilket 
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material samt verktyg de använt sig av i sitt skapande. Barnen löser problem i samspel och lär 
varandra utan att den vuxna behöver vara närvarande i processen desto mer. Ett exempel:

Två pojkar sitter i rummet, den ena pojken sneglar på den andra och säger;
– Jag vill också göra en bil! (Pelle)
– Hämta en toarulle vet ja.(Olle)
Olle hämtar en toarulle samt trä hjul och skapandeprocessen påbörjas. 
– Hur ska jag få fast hjulen på rullen?(Pelle)
– Jag kan hjälpa dig, gör bara så här. Ta sån hård tråd. Vad är det nu den heter? (Olle). 
– Ståltråd. (svarar den vuxne). Barnen fortsätter sitt arbete men de hjälps åt hela tiden under 
processen. Barnen använder sig av ståltråden med hjälp av en tång för att få fast hjulen.

Här kan vi som deltagare se de Säljö (2000) beskriver, att människan utvecklar sin förmåga 
att använda artefakter för att kunna göra saker. Genom att barn förstår sin förmåga och kan bli 
förstådda av andra, kan de förmedla kunskapen vidare. Ovan ser vi samspel och lärande 
tydligt genom att barnen använder sig av material och verktyg i sitt arbete tillsammans. Och 
att de på  grund av sin förståelse av att använda verktyg kan förmedla kunskapen vidare för att 
hjälpa varandra. Barnen använder sig även av att titta på varandra hur de gör och använder det 
i sitt kunskapssökande. Precis som Vygotskij (1995) menar att barn lär i samspel med 
varandra eller som Nordin-Hultman (2005) anser att det är interaktionen som ska stå i 
centrum mellan barn och pedagoger. Barnen har lättare att ta in och göra saker när det blir 
konkret. Vi som pedagoger lägger märke till att det sociokulturella beteendet kommer in ofta,
genom att barnen tittar på varandra och även på varandras saker. På det sättet lär barnen av 
och med varandra i ett samspel anser vi. 

Genom att skapa måste barnen tänka till vad det är de ska göra och hur de ska gå till väga för 
att det ska fungera som det tänkt, vilket material och vilka verktyg de ska använda sig av. Alla 
delar i sammanhanget bildar i slutänden en helhet. Merleau-Ponty (1997) tar upp om den 
levande kroppen och att använda den tillsammans med verktyg för att bli förtrogen med 
världen och allt som finns i den. Det menar vi utifrån våra deltagande observationer och 
anteckningar händer med barnen när de får använda sig av olika material och verktygen i sitt 
skapande. När barnen blivit förtrogna med ett verktyg behöver de inte använda hela sin 
uppmärksamhet mot till exempel hur man gör för att använda limpistolen. Barnen kan nu 
fästa uppmärksamheten mot ett annat fenomen i sin process. 

Precis som Mylesand (2007) beskriver i vår bakgrund blev rummet som en mötesplats där 
barn och barn samt pedagoger möts i ett samspel och ett lärande sker mellan dem. Vi anser 
även att aktiviteterna, materialet och verktygen medförde möten när de används. Därför 
tycker vi att miljön på förskolorna skall utformas så att den inspirerar till ett kreativt 
skapande, där barnen och pedagogerna tillsammans kan samspela och lära sig ur olika 
perspektiv. Säljö (2000) menar att om barn ska kunna bli hantverkare måste de ha en miljö
som erbjuder verktyg och kunskaper för att utvecklas. Vi ser genom deltagande att i en miljö 
som inspirerar där material och verktyg finns framme behöver inte barnen fråga om de får 
använda sig av dem. Vi tolkar utifrån resultatet att barnens yttre och inre handlingar i 
skapandet kommer till uttryck i mötet med material och verktyg. Framför allt genom att 
materialet är synligt och i barnens höjd, här har barnen möjlighet att utveckla en nyfikenhet 
och lust till att skapa utifrån sina egna förutsättningar. Kennedy (1999) menar även att barns 
möjlighet till större självständighet kommer till om barnen har material på sin höjd och en pall 
för att nå annat. Vi anser utifrån vårt deltagande även att rummet i sig skapade förutsättningar 
genom att de inte var ett genomgångsrum. Samt att det ger inspiration och möjlighet för 
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barnen att söka, testa och utforska sina egna kunskaper i lugn och ro. Skapandet kunde vi se 
ökade under våra fem veckor vi befann oss på förskolan som deltagande observatörer. 

Med mera material och ett friare skapande kommer det in olika former av lärande hela tiden. 
Barnen använder och utvecklar språket, matematik, begrepps uppfattningar m.m. Barnen får 
även en chans att utveckla sitt arbete och använda sig av sin förståelse, färdigheter, 
förtrogenhet, fakta samt fantasi. 
Det vi även observerat är att barnen genom sin fantasi kan skapa och förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter. Ett exempel är när några barn gjorde bilar och ett av dem sa att de 
ville ha sugrör för att de skulle användas till ´gasrör´ på bilen. 
– Vad är ett gasrör för något?(den vuxne)
– Det är ju där som röken kommer ut när man gasar bilen. Fick vi till svar och det är väl så 
logiskt som det bara kan bli.  
Vi anser att vi som pedagog har ett av de viktigaste arbetena, där vi ska vara lyhörda och 
försöka bilda oss en uppfattning om vad det är barnen försöker uttrycka genom sina 
handlingar. Vi måste också kunna möta alla barn eftersom de är intresserade av olika saker. 
Som vi tar upp i vår litteraturgenomgång kan man som pedagog använda sig av samma tro på 
människans möjligheter som Reggio Emilia har, samt att man har en djup respekt för barnen. 
Att barnen föds rika och intelligenta med goda möjligheter till utveckling i en tilltalande 
miljö. Att ha denna inställning eller som förhållningssätt i allt arbete man utför anser vi skapar 
förutsättningar för att det blir så bra som möjligt.

Genom att observera vad vi som pedagoger erbjuder barnen i deras lärande, ser vi i vår 
undersökning att en viktig del är att som pedagog vara med och väcka nya intressen i mötena 
med barnen. Vi observerar genom att delta att ett utökat utbud av bild och formskapande 
aktiviteter, material och verktyg ger barnen en enorm lust till att skapa utifrån sina 
förutsättningar men att det många gånger förutsätter att en medforskande pedagog finns i 
närheten. Ibland behöver barnen hjälp med sådant som de inte vet finns eller behöver utmanas 
på något annat sätt till exempel vid möte med ett nytt material. 
Dahlberg, Moss och Pence (2001) anser att det är pedagogerna, miljön och materialet som ska 
vara i fokus om verksamheten ska vara meningsfull för barnen. Vi samtycker med föregående 
författare. Att barnen ska få skapa när de vill anser vi gör att deras fantasi inte hämmas. Måste 
barnen däremot alltid fråga om de får använda materialet tolkar vi att barns fantasi bromsas. 
Vi reflekterade över det när vi fick säga till barnen att de måste vänta på sin tur för att det inte 
rymdes fler barn i rummet. Det medförde att vi fick införa en tavla på utsidan av rummet där 
barnen fick sätta en markering i en ruta innan de gick in i rummet. När de fem rutorna var 
fulla rymdes inga fler barn i rummet. Nu fick barnen vänta på att ett barn gick ut och tog bort 
sin markering. På de sättet kunde alla barn se hur många som var i rummet och om de fanns 
plats.

Att fundera etiskt anser Gren (2001) samt läroplan ska ske löpande och att vi är beredda att 
tänka om som pedagoger. Vi tror på att man ska ha ett stort utbud av material tillgängligt samt 
synligt för barn och pedagoger som ska verka i miljön. Vi ser att det i vår undersökning 
medför att det spontana skapandet ökar för både barn och pedagoger. Wikström (2005) 
nämner också i sin avhandling att variation och repetition är viktigt i barns lärande. Det är 
även något som vi reflekterar över när vi deltar, att mycket material medför kreativitet och att 
barn använder sig av olika material i sitt tillvägagångssätt till exempel gjordes bilen både av 
toarulle, mjölkpaketet till kaross. Vi anser som Vygotskij att barnens skapande och kreativitet 
ska ses som de viktigaste delarna för deras utveckling och mognad.  Grunden anser vi är att 
materialet är tillgängligt.
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6.1.2 Vad händer med pedagoger

I vår undersökning kommer vi fram till att planerade aktiviteter skapar nya utmaningar för 
barn när pedagogerna samtidigt har ett mål med aktiviteterna. Att ha ett estetiskt mål kan för 
pedagogen innebära att; låta barnet få experimentera med materialet eller använda sig av olika 
tekniker och träning i att se eller samtala om bilden. Att planera bild och formskapande 
aktiviteter utifrån ett estetiskt perspektiv är utmanade även för pedagogen. En av våra 
bildaktiviteter gick ut på att barnen som var fem år skulle vidare utveckla en ritning (två-
dimensionell teckning) till en tre dimensionell skapelse se (bilaga 2, bild nr. 1). I utvecklandet 
av detta insåg vi att flera matematiska begrepp kom till användning ett exempel;

Vill du tillverka din kompis till Findus i hårt eller mjukt material? Vill du att den ska 
bli lika stor som den är på ritningen, mindre eller större? Hur lång bit behöver du?

Genom att reflektera med varandra får vi syn på vad som måste tydliggöras i samtalet med 
barnen i deras skapande och detta stämmer bra överens med Wikströms (2005) slutsats att 
pedagogers fokus skall riktas mot det som förväntas att barnen skall utveckla förståelse för. 
Hon tar upp språket som en viktig faktor i barns lärande när förståelse skall utvecklas. Vi 
märker att vi själva måste utveckla vårt språk och det gör man lättast genom att använda det 
så ofta som möjligt. Ett exempel vi har är när barnen skulle tillverka en bil då fick vi söka 
efter vissa ord som vi inte använder till vardags till exempel upphängning (av bilens hjul). När 
vi märkte detta problem funderade vi över om det skulle underlätta för pedagogen om det 
fanns bilder och ritningar på väggen, i en pärm eller helt enkelt ha fakta böcker och Internet 
tillhands. Det leder ju in på förståelsen av varför vi ska kunna läsa.

Under en av aktiviteterna kom några yngre barn in och undrade om de fick göra något. Här 
kunde vi använda oss av Vygotskijs teori där han menar på att yngre barn har lättare att göra 
något de erfarit, därför fick de yngre barnen vidareutveckla sina tre- dimensionella skapelser 
till två dimensionella. De fick måla av till exempel sina ”trådballonger” se (bilaga 2 bild nr.2). 
Vi konstaterar genom undersökningen att det går att ha alla olika åldrar på barnen, som 
pedagog måste det flexibla arbetssättet komma till uttryck i dessa situationer. Enligt Vygotskij 
(1995) är det genom skapandet av något nytt som individens känsla av att själv kunna påverka 
sin miljö utvecklas och möjliggör ett framtidsinriktat tänkande. Skolverket (2006) vill att 
verksamheten skall bidra till att barnen får förståelse för hur vardagsarbete kan bättra miljö i 
nutid och framtid. Ett första steg anser vi barnet har tagit när hon/han fått vara med om att 
vidareutveckla sin skapelse till något annat. Av egna erfarenheter vet vi att det man gör med 
barnen måste få ta tid. Barnen måste få tid till att tänka, för att kunna handla och utveckla sin 
bild och sin formskapande till det de vill.

I bakgrunden tar vi upp om Doverborg och Pramling (1995) som skriver att en planering kan 
göra att pedagogerna redan i förväg har bestämt vad det är barnen skall göra. Vi vuxna är 
oftast så fixerade vid ett ”rätt svar” och kan inte se att det kan finnas olika lösningar på ett och 
samma problem. Här har pedagogen en möjlighet att vara professionell i sitt yrke och använda 
sig av barnens intressen och de idéer som kommer upp under arbetets gång och istället 
utveckla planeringen runt den ram som finns. Det vi känner efter att genomfört 
undersökningen är att vi befunnit oss mer i barnens livsvärld än vad som är vanligt 
förekommande i förskolan. När förskolor traditionellt använder sig av mera material än 
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vanligt vet vi av egna erfarenheter är under planerade aktiviteter på förskolan till exempel
under vissa högtider som påsk och jul. Vi känner att det är mer etiskt att befinna sig i barnens 
livsvärld hela tiden barnen vistas på förskolan än under vissa tider till exempel samlingar och 
högtider. Dessa tankar hittar vi också i Dahlberg G, Moss P och Pence, A. (2001) som menar 
att vi bör ställa oss frågan vad är ett gott liv för ett barn? Det är barnens liv och som också 
Nordin – Hultman (2005) uttrycker och kommer fram till i sin studie som det viktigaste är, att 
barn vill göra saker och ting och det förutsätter en pedagogik som verkar i barnens här och nu 
tid. Genom vår undersökning har vi fått förståelse hur vi som pedagoger kan möta barnens 
livsvärldar här och nu och genom att erbjuda en förskolemiljö som ger barn förutsättningar att 
skapa utifrån sina intressen och upplevelser. Barnens skapande ska inte styras av 
verksamhetens tider och rutiner utan ska vara en verksamhet som ger utmaningar och 
utrymme för det spontana skapandet. Genom att se barngruppen och materialet som en resurs 
i skapandet men även låta samspelet komma i centrum mellan barn, miljö och pedagoger ska 
vi kunna mötas i en gemensam livsvärld där utgångspunkten kan vara ett tema. 

Eckhoff (2008) tar upp om att alla delar i de sociokulturella har med lärandet att göra, läraren, 
barnen, konstarbete och materialet och för att nå erfarenheter och upplevelser i lärandet hos 
barnen bildar alla delarna en helhet. Det vi fått en praktisk förståelse för från undersökningen 
är att när pedagogen arbetar med alla delar av aktiviteter och materialet och använder verktyg 
som limpistol, tänger och såg är det en enorm tillgång i arbetet. Genom att använda verktyg 
sker skapandet på ett enkelt och snabbt sätt, pedagogen kan hjälpa barnen med deras skapande 
och det sker ett lärande i samspelet på ett mera naturligt sätt. Det som händer är att vare sig 
barn eller pedagoger blir uttråkade för att det inte fungerar som tanken bakom skapandet var. 
Lindahl (2002) menar att barnens handlingar omvandlas från material till konstnärligt 
skapande, språk och skrift till redskap. När det lilla barnet använder sig av material lär barnet 
sig successivt använda ordet för detta i sitt rätta sammanhang för att omgivningen ska förstå 
henne, Lindahl menar att det är den första grunden till barnens kommunikation.

Det vi även märker när vi reflekterar med varandra och de andra pedagogerna är att en 
pedagog som är inspirerad och har ett positivt förhållningssätt till det som görs är avgörande 
för hur kreativiteten och fantasin får ta utrymme i verksamheten.  Vi kan se att när miljön 
erbjuder ett stort utbud av material hjälper det pedagogerna i deras arbete till att kunna utmana 
barnen efter deras förutsättningar. Mylesand (2007) menar att det är viktigt med blandning av 
material eftersom det då finns något som tilltalar alla barn. I resultatet tar vi upp om det 
´billiga´ materialet som gör att vi som pedagoger inte behöver begränsa barnens kreativitet. Vi 
håller med Skoglund (1998) där hon menar att det materialet som återvinns och de som är 
billigt kan pedagogerna vara mera generös med. Vi ser en potential i det billiga och återvunna 
materialet som även leder till ett miljötänkande hos barn, pedagoger och föräldrar. För att 
barnen ska kunna vara företagsamma och utmana sig själv krävs det att pedagogerna har ett 
öppet förhållningssätt till materialet. Genom att låta barnen ta tag i sitt eget skapande ger vi 
teorier om det kompetenta barnet och vår barnsyn chans till detta. Granberg (2001) skriver att 
förhållningssättet hos pedagoger är det som avgör om de yngre barnen skall våga prova olika 
material. Vi observerade att när några av de yngre barnen skulle använda sig av tapetklister, 
tyckte några av barnen att det kändes äckligt, men genom att utmana barnen på olika sätt så 
vågade alla tillslut prova på detta.

Nordin – Hultman (2005) anser att förskolan skall granska sig själv som pedagog i förstahand, 
eftersom det är pedagogen som ger barnet deras förutsättningar i miljön. Det barnen gör är att 
de konstrueras i den miljö de befinner sig. Hon tar ett exempel när barn säger att de inte har 
något och göra, här måste pedagogen fråga sig vad det finns och inte finns för aktiviteter för 
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barnen i verksamheten. Vi kan från vårt resultat se att materialet var stort men tillfredsställer 
ändå inte alla barn. Det gäller att inte döma barnen utan titta till vad miljön erbjuder barnen. 
Även Säljö (2000) menar att det är viktigt för pedagogerna att se hur barnen identifierar sig i 
den miljö som erbjuds och se hur den kommuniceras med de olika verksamheterna som 
personerna befinner sig i. Vi frågar oss varför det än i dag som Nordin – Hultman säger är 
ovanligt att materialet är tillgängligt för barnen. Men vi anser att det inte hjälper att bara ta 
fram material vi måste finnas där och möta barns funderingar. 

I ett samspel mellan barn samt barn och pedagog sker det ett konstant utbyte av kunskaper. 
Barn gör inte som vi säger utan barnen gör som vi gör. Därför är det viktigt att vara en bra 
förebild i barnens omvärld. Att vara en deltagande pedagog i barngruppens skapande gör det 
lättare att förstå barnens intressen och hur de tänker kring vissa saker. Genom att delta i 
aktiviteterna känner vi tydligt att det är bra med mindre barngrupper, därför att pedagogen 
hinner med barnens funderingar och frågor. Som pedagog är det viktigt att ha tålamod och ge 
barnen tid. Att rummet för skapande verksamhet är tillgängligt samt att materialet är lätt 
åtkomligt, skapar spontana inlärningars möjligheter och nyfikna barn. 

Vi som pedagoger har fått en annan syn på barnen än den vi hade innan undersökningen, vi 
har fått syn på barns kompetenser. I läroplanen för förskolan (2006) betonas 
kunskapserövrande aktiviteter som viktiga, där barnen aktivt använder sig av egna aktiviteter 
samt att vara iakttagande, samtalande och reflekterande. I inledningen av arbetet skriver vi att 
en förskola med många skrymslen och vrår att undersöka och utforska för barnen ger 
förutsättningar till ett varierat lärande. Genom vår undersökning ser vi att det är möjligt i 
förskolan. När barnen själv får söka sina verktyg och samla material medför det att barnen 
undersöker och utforskar vad det är de behöver i sitt skapande. Vi håller med Kennedy (1999) 
som menar att pedagogerna även kan skapa nyfikenhet och utforskarglädje hos barnen när 
miljön är tillåtande. Att undersöka och utforska skapar även självständiga barn. Genom att 
barnen blir mer självständiga menar Kennedy (1999) att de friläggs tid för pedagogerna till att 
dokumentera det som händer i verksamheten med barnen, hur de möter miljön och materialet 
samt hur de arbetar tillsammans. Kunskapen som pedagogen kan använda för att vidare 
utveckla verksamheten utifrån barnen.

De viktigaste resultaten av den här undersökningen är att både barnen och pedagogerna blir 
kreativa när mera bild och formskapande aktiviteter, material och verktyg tillförs till 
verksamheten. Ett meningsfullt lärande sker för barnen när de får vara delaktiga i det som ska 
göras i verksamheten. Det blir även meningsfullt för barnen när de får göra något för någon 
annan i det här fallet Findus. Findus känner vi har väckt empati hos barnen. Vi känner även 
att det blir meningsfullt för oss pedagoger eftersom vi får en enorm feed back på arbetet som 
görs tillsammans med barnen. Vi märker även att de andra pedagogerna på förskolan blir 
inspirerade av barnens skapande processer. De hjälper till att söka fram material med barnen. 
Pedagogerna ändrar i miljön, de talar om att det är roligt med nya idéer och tankar som 
inspirerar till barnens fortsatta arbete. 

Vi anser att det är bättre att låta barnen få visa att de kan och lära sig av sitt eget
kunskapssökande, än att vi som pedagoger serverar barnen med de material vi anser att barnen 
behöver. Genom undersökningens resultat har vi fått förståelse av att bild och formskapande 
aktiviteter är ett sätt att hitta till barns kreativitet och lärande. Genom att ta med oss 
kunskapen till förskolorna och lita till oss själva som kompetenta pedagoger delar vi med oss 
av vårt engagemang. Som Eckhoff (2007) skriver och vi håller med så kan estetiska 
aktiviteter leda till att en förståelse och ett intresse för ett annat ämne väcks hos barnet. Vi 
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anser att det är viktigt att ta in den professionella pedagogen och reflektera över gamla rutiner 
där material hålls borta från barns spontana skapande att istället vara lyhörd och se barnen i 
deras olika processer, vara en aktiv medforskare i barnens kunskaps sökande för att utveckla 
deras lärande. Det kan kännas som kaos i början men genom att barnen får vara delaktiga 
infinner sig ett sorts ansvar över material och verktyg.

6.1.3 Metoddiskussion

För att se vad som händer i praktiken valde vi att använda oss av deltagande observationer 
som insamlingsmetod. Parallellt använde vi oss av dokumentation (fotografier) och reflektion 
av insamlat material och ett temainriktat arbetssätt i mötet med barnen. Att få vara deltagare i 
den pedagogiska praktiken och få undersöka konkret vad det är som händer med barnen och 
pedagogerna när mer bild och form skapandeaktiviteter, material, och verktyg togs in i 
praktiken kändes som viktigt inför vårt kommande yrke. Vi kan ställa oss frågan om 
intervjuer av andra pedagoger eller enkätfrågor gett oss bättre praktisk förståelse än vad 
deltagande observationer gav oss? Eller om andra pedagoger som arbetar på ett liknande sätt 
hade kunnat ge oss värdefulla insikter. Vi kan kritiskt fundera om vi kunnat få ett annat 
resultat om vi använt oss av en barngrupp på en Reggio Emilia förskola där man har ett annat 
förhållningssätt till bild och formskapande aktiviteter samt där miljön ses som den tredje
pedagogen . Däremot tror vi att aktiviteterna som sagofiguren (Findus) introducerar hade gett 
liknande reaktion hos de flesta barnen.  

Att fått chansen att arbeta tillsammans med någon som tänker kring samma teorier i 
underökningen, att vi reflekterat över teorier, läroplan och nyare forskning har gjort att vi 
verbaliserat våra egna tankar och antaganden har fått omformuleras. Detta stärker oss att i 
mötet med nya arbetskamrater ha lättare att motivera och handla efter det vi tror främjar 
lärandet.  Fotodokumentationer använde vi oss av som insamling av data, det gav oss ett 
verktyg för att kunna gå tillbaks på ett annat sätt än vad dagbokanteckningarna över 
deltagande observationerna gav. Vi fick syn på sådant som vi inte observerat men hade 
betydelse för undersökningens syfte. Vi anser att dokumentera med kamera är ett bra stöd att 
använda tillsammans med deltagande observationer. Även våra reflektioner tillsammans och 
med andra pedagoger har känts som viktiga i undersökningen genom att vi fått inspiration och 
fått verbalisera våra tankar. Deltagande observationer som insamlingsmetod av data har varit 
givande och roligt tycker vi, men den har inte varit den lättaste metoden att presentera och
beskriva.  Vi anser ändå att den varit rätt i den bemärkelsen att vi fått en djupare praktisk 
förståelse av undersökningen. 

6.1.4 Validitet    

Validiteten i ett arbete handlar om informationen som samlats är trovärdigt till syftet enligt 
Trost (1997). Vi presenterar vår undersökning utifrån deltagarobservationer, reflektioner och 
dokumentation med digital kamera.  Fangen (2005) tar upp om att validiteten på deltagande 
observationer har en hög grad av validitet. Eftersom som deltagande observatören befinner sig 
i individernas vardag och praktik. Vi har använt oss av att reflektera och diskutera våra 
observationer, dokumentationer och dagboks anteckningar där vi kunnat ha olika påståenden,
det skriver Fangen (2005) är bra för att uppnå en giltig kunskap på sin undersökning. 
Validiteten på det vi undersökt kunde ha stärkts om vi använt oss av att intervjua pedagoger 
som arbetar med bild och formskapande aktiviteter i deras profilering som till exempel på en 
Reggio Emilia förskola. Patel och Davidsson (2003) samt Fangen (2005) tar upp om att man 
kan använda sig av kommunikativ validitet, där dem man studerat får ta del av resultatet och
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ge återkopplingar till forskarens tolkningar genom dialog. Utifrån dessa tankar hade vi kunnat 
stärka vår validitet på undersökning, genom att låta personalen på förskolan fått ta del av 
undersökningen och ge återkopplingar.

6.1.5 Reliabilitet   
   
Reliabiliteten enligt Patel och Davidsson (2003) är att veta att vi gör undersökningen på ett 
tillförlitligt och noggrant sätt. Vi har för att nå en hög reliabilitet använt deltagande 
observationer genom att delta i aktiviteterna. Patel och Davidson (2003) skriver att måttet av 
reliabiliteten kan kontrolleras om man är två observatörer vid samma tillfälle, då kallas 
registreringen av observationerna för interbedömarreliabilitet. Undersökningens längd på fem 
veckor stärker även reliabiliteten genom att vi hinner samla mera data. Genom att vi varit två 
forskare och pedagoger i praktiken anser vi att det ger vår undersökning hög reliabilitet. Vi 
har även använt oss parallellt av dokumentation med digital kamera och reflektion för att få en 
mera tillförlitlig data. Reliabiliteten hade kunnat stärkas om man hunnit göra en liknande
deltagarobservationer på en annan förskola för att se om reaktionerna blev den samma. Eller
som Fangen (2005) skriver att man kan låta någon annan observatör göra samma observation 
men under en annan tidpunkt för att reliabiliteten ska höjas. Men på grund av tidsbrist valde 
vi att göra deltagarobservationerna på en förskola i kommunen.

7 Vidare forskning 

Eftersom vi sett att det skett ett enormt lärande i vår undersökning för både barn och 
pedagoger har vi som förslag till vidare forskning, att som forskare ta in fler delar av de
estetiska uttryckssätten till exempel dans-, musik- och dramaaktiviteter till en undersökning. 
Det skulle också innebära att verksamheten erbjöd fler alternativa uttryckssätt för att möta alla 
barn i sin rätt att uttrycka sig på sitt eget sätt.
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Bilagor

Bilaga 1

Planerings ram och introduktion av aktiviteter till barn under undersökningen.

Vår planering med mål och en yttre ram. Den yttre ramen har vi för att lämna plats för barns 
spontana och egna idéer. Det för att Skoglund (1993) beskriver att pedagoger som är rädda för 
kaos och inte lämnar utrymme för slumpen kan inte stödja barnens kreativitet. Vi anser också 
som Bendroth Karlsson (1998) skriver för att utmana barns bild och formskapande aktiviteter 
bör pedagogen har ett klart mål med aktiviteterna för att den ska ha ett värde isig.  Ett mål är 
att barnen ska få utveckla sin skapelse i något annat material. Paulsen menar att barnen först 
måste bli motiverade för att lusten och tryggheten ska infinna sig hos barnen för att skapandet 
ska ske utifrån vad barnen vill uttrycka. Findus hoppas vi ska inge motivation och inspiration. 
Efter våra tre timmar/dag i rummet med barnen där deltagande observationer och 
dokumentation sker under aktiviteterna, har vi tid med de andra barnen på avdelningen. Vi är 
även med på förskolans olika aktiviteter och rutiner som förekommer under dagarna.

Vecka 1. Vi presenterar sagofiguren Findus som är ensam (Pettson på semester) som gärna 
vill bo hos barnen på förskolan, får han det? Väcka tankar hos barnen om att inreda en hörna 
till Findus i rummet. Barnens förslag får visa var. Vi läser också en bok om Findus och hur 
det gick till när han kom till Pettson. ”Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens 
medkänsla och inlevelse i andra människors situation” och ”Verksamheten skall främja leken 
och det kreativiteten och det lustfyllda lärandet” (Skolverket, 2006, s.3 och s.8).

Vecka.2 Findus har tråkigt i förskolan på kvällarna när barnen är hemma. Han undrar om 
barnen vill ta in lite arbetsmaterial åt honom? Var kan vi hitta material, Kan vi gå ut i skogen 
med Findus, och plocka material?  Har ni hemma material hemma som ni kan be era föräldrar 
om? Frågar vi barnen med tanke på att få med föräldrar också i samspelet. Men även för att 
barn ska vara med och bestämma för att förstå vad som händer. Skolverket (2006) Barns 
inflytande skall finnas i verksamheten som förberedande för ett demokratiskt samhälle och 
genom barns delaktighet får barn förståelse för detta. Vi utgår också från att barns delaktighet 
är ett måste i utformandet av miljön för att ett samspel och meningsskapande ska äga rum 
senare mellan barn, pedagog och miljö.

Vecka 3 Findus känner sig ensam. Han längtar efter sina kompisar. Vad kan vi göra åt det?
Tanke att barnen ska rita en kompis till Findus. För att det ska vara meningsfullt för barnen 
och vi har ett mål med aktiviteten. Inget rätt eller fel ska finnas. Titta på film om Findus. Och
läsa bok om Pettson och Findus när de tälta. 

      
Vecka 4 Fortsätta med att utveckla de ritade ”kompisarna” i ett annat material och annat 
barnen vill göra. 

Vecka 5 Vi synliggör tillsammans med barnen det barnen skapat för förskolan samt för 
föräldrarna som en liten vernissage. Barnen ska själv få fota sina skapelser, ställa fram 
utställningen och fikat.



42

Bilaga 2

Bild nr.1

Bild nr.2




