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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att beskriva och utveckla kunskap om barns upplevelser av 

estetiska lärprocesser inspirerade av naturen. Studiens frågeställningar är: Hur kan estetiska 

uttrycksformer bidra till att barns upplevelser synliggörs? På vilket sätt kan estetiska 

uttrycksformer skapa relationer till naturen för förskolebarnen? 

I bakgrunden beskrivs verksamheten vid Spiras förskola som inspireras av Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi. Även begreppen barns perspektiv och barnperspektiv definieras.  Vidare 

är det estetiska uttrycksformer och naturens betydelse som diskuteras eftersom dessa är 

utgångspunkter för studien. 

Studien är kvalitativ med en fenomenografisk ansats, vilken beskriver människans 

uppfattningar av olika fenomen. De teoretiska utgångspunkterna för studien är de 

socialkonstruktionistiska och sociokulturella perspektiven som delvis är överlappande och 

kompletterande. 

Studiens resultat visar att barnens spontana berättelser om deras tankar, idéer och upplevelser 

synliggörs i en process där estetiska uttrycksformer öppnar dörrarna till både fantasi, 

kreativitet och till skapande av ny kunskap. Arbetet med estetiska uttrycksformer är i första 

hand ett sätt för att kunna låta barnen berätta om deras naturupplevelser vilket även innefattar 

relationer och förståelse. Vidare blir arbetet en utveckling av dessa upplevelser genom 

skapande för att komma till en djupare relation till naturen. 

Nyckelord: estetiska uttrycksformer, fenomenografi, förskola, natur, Reggio Emilia, 

skapande. 
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Inledning 

Människans uppfattning om naturens betydelse är relaterad till och beroende av den kultur 

och den livsstil man växer upp i. Ringquist (2005) beskriver kulturen som något som odlas 

fram och är ett resultat av det man lär sig, medan naturen är det vilda som inte är odlat, alltså 

en motsats till kulturen. Med grund i detta uppfattar vi i västvärlden naturen på ett sätt som 

skiljer sig väsentligt från hur befolkningen i andra delar av världen uppfattar den. Utevistelse 

är för många av oss ett komplement till det dagliga livet och naturen ses och används till viss 

del som en fabrik där det vi behöver för vår egen överlevnad produceras. Ekonomin styr idag 

den delen av naturen som människan har underordnad sig för att tillgodose sina behov och 

detta påverkar även naturen som människan inte kan kontrollera. 

För barn inom förskolan och skolan är det viktigt att uppleva naturen på ett sådant sätt att de 

kan utveckla en empatisk relation till miljön och utveckla miljömedvetenhet. Denna studie 

lägger därför fokus på aktiviteter som avser att synliggöra barns upplevelser om naturen samt 

till att skapa eller fördjupa barns relationer till naturen genom estetiska uttrycksformer. 

Skapandets betydelse i studien kan förtydligas med hjälp av Granbergs (2001) framställning 

av kreativt skapande. Hon menar att barns sysselsättningar sammanfaller med begreppet 

skapande och att den kreativa processen utvecklar barns kommunikativa och tänkande 

förmåga. Estetiska uttrycksformer gör denna utveckling synlig och erbjuder barn nya 

erfarenheter och ny kunskap.  

Studien sker i samarbete med Spira förskola i Luleå kommun. Förskolans pedagogiska 

verksamhet är inspirerad av Reggio Emilia filosofin och förskolan profilerar sig inom de tre 

områdena naturvetenskap, konst och hållbar utveckling. Ett av Spiras övergripande mål är att 

barnen skapar relationer till naturen. Detta sker genom ett planerat arbete för utformning av 

aktiviteter genom vilka barnen kan tillägna sig kunskap och erfarenheter om naturen. 

Förskolans uppgift blir att erbjuda inspirerande och stimulerande miljöer för att dessa 

relationer ska kunna skapas eller fördjupas. 

Hundeide (2003) belyser att barnets utveckling inte enbart handlar om en inifrån driven 

utvecklingsprocess utan att den i högsta grad är assisterad. Detta innebär att kompetenta 

vägledare visar och stöttar barnet i sitt lärande och erfarande. Denna assisterade utveckling 

ska leda till att barnen bearbetar sina upplevelser på sitt eget sätt. I denna studie är estetiska 

uttrycksformer verktygen för denna bearbetning. Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 

Olsson, Pramling och Wallerstedt (2008) beskriver att barn inte måste ta del av det estetiska 

området men att det är en del av modern fostran och av förskolans tradition samt en stor del 

av människans kultur och utveckling. 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att beskriva och utveckla kunskap om barns upplevelser av estetiska 

lärprocesser inspirerade av naturen. 

Frågeställningar  

- Hur kan estetiska uttrycksformer bidra till att barns upplevelser synliggörs? 

- På vilket sätt kan estetiska uttrycksformer skapa relationer till naturen för 

förskolebarnen? 

Bakgrund  

Studien ingår i ett projekt mellan Luleå Tekniska Universitet (LTU) och den Reggio Emilia 

inspirerade förskolan Spira i Luleå. Projektets övergripande intention är att studera och 

utveckla förskolan Spiras pedagogiska verksamhet för lärande i och om naturen. Utifrån 

Spiras verksamhetsidé riktas projektet i linje med förskolans profil för hållbar utveckling. 

Denna studie riktas även mot Spiras andra profilering som är konst. Detta genom 

tillämpningen av estetiska uttrycksformer och deras betydelse för skapande av relationer till 

naturen. Således bearbetas naturens betydelse samt estetiska uttrycksformer. 

I bakgrunden beskrivs Spiras verksamhetsidé och innebörden av Reggio Emilias filosofi 

presenteras. I linje med studiens syfte och för att förtydliga både Spiras och Reggio Emilias 

synsätt på barn är det även relevant att beskriva begreppet barns perspektiv. Detta 

förhållningssätt återkommer i både Läroplan för förskola (Lpfö98) (Skolverket, 2010) och i 

de teoretiska utgångspunkterna för studien.  

Spira förskola 

Spira förskola invigdes hösten 2012 på området Kronan i Luleå. Byggnaden samt den 

pedagogiska verksamheten inspireras av Reggio Emilia filosofin och kommunala förskolor i 

staden Reggio Emilia i Italien. Förskolan har specifika arkitektoniska drag och en tilltalande 

planlösning som syftat till att inspirera till relationer mellan barn, vuxna och den omgivande 

miljön. Stora glaspartier, höga tak som ger rymd samt stora öppna ytor är några inslag som 

överraskar vid första mötet. Byggnaden i sig är ett stöd till den typ av verksamhet som 

bedrivs. I Spiras verksamhetsidé kan man läsa att: ”Spira förskola är en demokratisk 

mötesplats för barn och familjer där vi utforskar världen genom naturvetenskap, konst och 

hållbar utveckling.” samt att: ”Varje barn, individuellt och i relation med gruppen, är bärare 

av en ekologisk känslighet gentemot andra, gentemot miljön och är skapare av erfarenheter 

som det är förmöget att tillskriva mening och betydelse.” (Spira förskola u.å.). Vidare ställer 

Spiras personal och ledning frågor som relateras till arbetet utifrån dessa idéer. Bland annat 

står det i Spiras projektplan: ”Hur bygger vi relationer till varandra, till naturen och till vår 

omgivning utifrån förhållningssätt, material, rum och materia?”. (Spira förskola u.å.). Några 
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begrepp som kortfattat kan beskriva Spiras verksamhet är: konst, hållbar utvecklig, relationer, 

natur, förhållningssätt, material och rum. Detta och Spiras målsättning att utveckla kunskap 

inom lärande i och om naturen har gett inspiration till studiens syfte och frågeställningar. 

Reggio Emilia  

Carla Rinaldi är chef för Reggio Children och för Reggio Children–Loris Malaguzzi Centre i 

Reggio Emilia i Italien. Hon har arbetat mellan 1970 och 1994 som pedagogista i nära 

samarbete med Loris Malaguzzi, filosofins grundare. Hon beskriver det som kännetecknar 

och definierar Reggio Emilias historia och identitet på följande sätt. 

Skolan, och även förskolan för små barn, är platser för fostran och bildning, plaster där vi 

fostrar och fostras, där värderingar och kunskaper överförs och där framför allt värderingar och 

kunskaper skapas. Förskolan och skolan är en kulturplats – dvs. en plats, där en personlig och 

kollektiv kultur utvecklas, en kultur som påverka den sociala, politiska och värdemässiga 

kontexten, och som i sin tur påverkas av denna kontext i en relation av djup och äkta 

växelverkan. (Project Zero Reggio Children, 2006, s.38). 

Författaren använder begreppet bildning och inte utbildning för att markera skillnaden mellan 

det som anses vara en personlig och kollektiv utveckling från det som är knutet till 

kunskapsförmedling. Förskolan är en kulturplats där olikheterna formar kontexten och där 

kontexten är medkonstruktör till kulturutveckling. Relationer är viktiga i Reggio Emilia och 

det är synligt i hela staden att barnen tar plats i samhället och att samhället medverkar för att 

förskolan och skolan utvecklas och påverkar själva samhället. Det handlar om ett samarbete 

på en social och politisk nivå. Men detta samarbete och tankarna om medkonstruktörer är 

ingenting som är fast i tiden. Tvärtom är det faktum att allt förändras och kräver ett 

konstruktionistiskt synsätt på livet som helhet. Lenz Taguchi (1997) beskriver detta på 

följande sätt: 

Egentligen är det konstruktionistiska synsättet inte mer komplicerat än att man ser allt, dvs. 

miljön, förhållningssättet till barnen, till varandra osv., som något föränderligt, och att man själv 

och tillsammans med andra alltid är delaktig i den förändringen, medvetet såväl som omedvetet. 

(Lenz Taguchi, 1997, s.9). 

Författaren beskriver också att inom förskolan och skolan finns det två olika pedagogiska 

miljöer: den synliga med sin arkitektur, möblering och planlösning och den osynliga som 

består av synsättet på barn och medmänniskor. För att synliggöra förändringar som sker i den 

osynliga pedagogiska miljön använder man sig i Reggio Emilias arbetssätt av pedagogisk 

dokumentation. I sitt resonemang kommer Lenz Taguchi (1997) fram till att genom 

pedagogisk dokumentation är det möjligt att ”göra den osynliga – inre – pedagogiska miljön 

synlig och samtidigt få ett verktyg att förstå den yttre och synliga miljön.” (Lenz Taguchi, 

1997, s.10). Detta återkommer också i Lpfö98 där det framgår att verksamheten borde 

kontinuerligt dokumenteras för att, bland annat, analysera barns inflytande och delaktighet 

och ”vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och 

rolig.” (Skolverket, 2010, s.15). Tanken är att pedagogerna ska arbeta med barnen på ett sätt 
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som ger dem möjlighet att påverka det som sker utifrån deras egna perspektiv och barnen blir 

därigenom medkonstruktörer vilket förespråkas av Reggio Emilia filosofin. 

Barns perspektiv och barnperspektiv 

För att redogöra för barns erfarande och upplevelser återkommer ofta två förhållningssätt i 

diskussioner om det pedagogiska arbetet: barns perspektiv och barnperspektiv. Dessa 

perspektiv formas av de vuxnas förhållningssätt till barn och kan synliggöras genom 

pedagogisk dokumentation och genom barns inflytande i verksamheten. 

Johansson (2003) hävdar att för att kunna möta barns perspektiv krävs det att vuxna förhåller 

sig till barn som individer med egen kultur och eget sätt att erfara och förstå världen och att 

med barns perspektiv menas ”[…] det som visas sig för barnet, barns intentioner och uttryck 

för mening.” (Johansson, 2003, s.44). Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide (2010) 

definierar begreppet: ”Barns perspektiv representerar barns erfarenheter, uppfattningar och 

förståelse av sin livsvärld. Till skillnad från ett barnperspektiv ligger fokus här på barnet som 

subjekt i sin egen värld, på barnets egen fenomenologi.” (Pramling Samuelsson, Sommer & 

Hundeide, 2010, s.42). I slutändan handlar detta om en djup förståelse av pedagogernas egna 

förhållningssätt till barn. Om vuxna avstår från att tillskriva egna värderingar till det barn gör 

och till hur barn uppfattar världen kan ett barns perspektiv synliggöras genom den 

pedagogiska dokumentationen och genom det skapande barnen verkligen gör och ger uttryck 

för. För att processen ska ge barnen möjligheten till egna uttryck, intressen och engagemang 

behöver pedagogerna erbjuda barnen inflytande och delaktighet i verksamheten: ”När barn 

erfar att deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, intentioner och sätt att förstå 

bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt menar vi att barn har inflytande och är 

delaktiga.” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, s.72). Arbetet som utgår från barnens 

intresse och idéer gör verksamheten meningsfull och pedagogernas roll blir att erbjuda barn 

nya utmaningar till den fortsatta arbete och utveckling. Utmaningarna motsvarar den vuxna 

nyfikenheten till att se barnets tolkning av nya erfarenheter. 

Den kommunikativa processen där barn visar sina intressen och behov och där vuxna lyssnar 

och tillfredställer dessa behov är avgörande för att kunna närma sig ett barns perspektiv. 

Barnens kommunikation är framförallt fysisk. Kroppen är barnens stora språkkälla åtminstone 

tills talspråket är tillräckligt utvecklat. Kroppen är även det som gör barnen delaktiga: ”Min 

kropp är delaktig i världen och förstår den genom sin delaktighet i den.” (Maurice Merleau-

Ponty, 1962 i Lenz Taguchi, 1997, s.35). På det sättet skapar barn sin kunskap om omvärlden: 

genom erfarande med hela kroppen. Lenz Taguchi (1997) säger att: ”[…] barnens teorier tar 

ofta sin utgångspunkt i fantasin snarare än i erfarenheten.” (Lenz Taguchi, 1997, s.37) vilket 

innebär att låta barnen prova och forska för att dessa teorier ska kunna bli kunskap. Barnen 

blir medkonstruktörer av sina erfarenheter och pedagogernas roll blir att erbjuda miljöer där 

denna process kan genomföras och utvecklas till det livslånga lärande livet ger möjlighet till. 

Detta kan bara ske om det råder ett respektfullt förhållningsätt där pedagogerna bemöter 

barnet som en individ med egen identitet, egen vilja och som bärare av en unik förmåga att ta 

till sig det som omgivningen erbjuder. 
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När barnets tankar och erfarenheter tolkas och barnet ses som informatör istället än som 

konstruktör av sina egna erfarenheter och kunskap hamnar vi i ett barnperspektiv. Pramling 

Samuelsson, Sommer och Hundeide (2010) definiera barnperspektiv på följande sätt:  

Barnperspektiv riktar de vuxnas uppmärksamhet mot en förståelse av barns uppfattningar, 

erfarenheter och handlingar i världen. […] Men trots att barnperspektivet försöker komma så 

nära barns erfarenhetsvärld som möjligt kommer det alltid att representera vuxnas objektifiering 

av barn. (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2010, s.42). 

I ett barnperspektiv lägger vuxna sina värderingar över det barnet erfar eller borde erfara. 

Barns upplevelser skapas utifrån rutinerade och traditionella aktiviteter där 

kunskapsutveckling förhåller sig till ett vuxeninspirerat sätt att utvecklas. Barnens påverkan 

och inflytande på verksamheten minskar liksom idén om barnet som medkonstruktör. Detta 

förstärker också den redan tydliga biologiska skillnaden mellan vuxen och barn vilket skapar 

en starkare hierarkisk relation där barnen är underordnade den vuxna pedagogen. Därför är 

det viktigt att vuxna lär sig att förstå barns behov vilket kan ske om barn får möjlighet att 

prova och uppleva för att skapa sig nya sätt att kommunicera. 

Naturens betydelse 

För att kunna reflektera över naturens betydelse är det nödvändigt att bestämma utifrån vilket 

perspektiv detta ska ske. I allmänhet finns en stark och positivt laddad föreställning om att 

naturen har stor betydelse för barns utveckling. Wallin (1993) inspireras av både Loris 

Malaguzzi och Gunilla Dahlberg när hon beskriver barnet som en del av naturen. Hon menar 

att det i Sverige finns en stark uppfattning om att barnen utvecklas i takt med naturen genom 

olika stadier eller nivåer. Detta är synligt i barnens uttryck både i skapande och i fri lek. 

Strävan är alltså att kunna erbjuda naturliga upplevelser mer än färdiga figurer och exempel 

som gärna hålls ”utanför daghemsvärldens väggar.” (Wallin, 1993, s.103). 

Faktum är att det som definieras som naturligt ofta används för att framhålla någonting som 

bra. Andersson (i Halldén, 2009) ställer sig frågan om var gränsen ligger mellan uppfattningar 

av det som är naturligt och det som inte är naturligt. Svaret skulle besvara en annan fråga 

nämligen vad begreppen naturlig respektive onaturlig beskriver. Enligt henne finns olika 

teorier om hur man ser på människans påverkan på naturen vilket innebär att det finns också 

olika svar till föregående frågor. Är det naturlagarna som reglerar det som är naturligt? Med 

ett exempel säger Andersson att även oljeutsläpp eller kärnkraftsverkolyckor följer 

naturlagarna men är dessa naturliga händelser? Eller är det som inte alls är påverkat av 

människan som är naturligt? I så fall skulle begreppet vara i praktiken oanvändbart eftersom 

McKibben (i Halldén, 2009) säger: ”We have changed the atmosphere, and thus we are 

changing the weather. By changing the weather, we make every spot on earth man-made and 

artificial.” (McKibben, 1990, i Halldén, 2009, s.28). För att komma fram till svar behöver 

man förmodligen kompromissa mellan dessa två motsatta ställningstaganden. Med andra ord 

är innebörden av begreppet naturlig beroende av det sammanhang och den kultur man tar 

utgångspunkt från. Inte minst är det en fråga om egna värderingar och ofta med inslag av 

politiska, ekonomiska och ideologiska resonemang. I Lpfö98 står att: ”Förskolan ska sträva 
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efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra.” (Skolverket, 2010, s.10) och att 

”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och 

miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.” (Skolverket, 2010, s.7). Kortfattat kan 

sägas att förskolan ska lära barnen att leva utifrån ett perspektiv som har både en hållbar 

utveckling och ett miljömedvetet förhållningsätt i fokus. Helldén, Jonsson, Karlefors och 

Vikström (2010) definierar vad hållbar utveckling är och säger också att dess tolkning är en 

funktion av våra värderingar. Författarna säger att vi bestämmer vad som är rätt eller inte att 

ta från naturen för att tillgodose våra behov. Därför är det nödvändigt att pedagogerna 

reflekterar över sitt förhållningssätt till naturen och att förskolan erbjuder barnen erfarenheter 

att uppleva och tolka i och om naturen. Barnen kan på det sättet skapa sig kunskap om naturen 

och om den omgivande miljön vilket kan leda till reflektioner kring den påverkan som 

människorna har på denna och om relationerna som finns mellan det som avses vara hållbart 

eller inte. 

Estetiska uttrycksformer, kunskap och lärande 

Estetik som en specifik kunskapsform är utgångspunkten Dahlbeck och Persson (2010) håller 

sig till för att beskriva estetiska uttryck människor i alla kulturer och i alla tider har använt sig 

av för att kommunicera med andra. Estetiska uttryck är en omvandling av alla intryck vi tar 

emot genom att känna, dofta, se, lyssna och röra oss. Det estetiska språket används för att 

bearbeta och för att berätta hur vi uppfattar vår omgivning och hur vi förstå andra människor. 

Författarna markerar att denna kommunikativa och kunskapsskapande process är uppenbar 

inom förskolan när det kommer till barnens bildskapande. Ännu en gång refereras till 

Vygotskij och till fantasins betydelse i denna kreativa gestaltning av verkligheten. Dahlbeck 

och Persson (2010) utvecklar vidare deras resonemang och menar att estetiska uttryck blir 

källan för vidare dialog, kommunikation och reflektion: ”Det är i mötet, i dialogen, med andra 

barn, personal och föräldrar som barnet utvecklar en förståelse av sig själv i den miljö som 

förskolan utgör.” (Dahlbeck och Persson, 2010, s.195). 

Paulsen (1994) jämför barnlek med estetiska aktiviteter och kommer till slutsatsen att genom 

skapande konstruerar människan sin verklighet. Människan är inte en passiv mottagare utan 

tvärtom en aktiv medskapare av omvärlden. Genom estetiska uttryck får människan förståelse 

för de saker hon känner och för de intryck hon mottar. Författaren menar att denna process 

skapar ny kunskap hos oss, allstå att ”konsten blir en kunskapsform.” (Paulsen, 1994, s.56). I 

linje med denna kunskapsskapande teori kan man läsa i Lpfö98 att:  

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och 

metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. (Skolverket, 2010, s.7).  

Estetiska uttrycksformer ses som främjande för barns utveckling och lärande vilket förstärker 

deras betydelse inom förskolans verksamhet. Sundin (1982) lägger fokus på förskolebarnets 

kreativitet och menar på att barnet är intresserat av processen att måla mer än av själva 

produkten. Han säger att detta har att göra med själva lärandet i den skapande processen. Den 
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vuxne konstnären ägnar sin tid för att skapa utifrån förbestämda meningar medan barnet gör 

det för att skapa meningar. Det gör att barnen skapar sitt sätt att uttrycka det som han eller 

hon inte kan göra med ord. Lööf (1998) skriver att: ”En del bilder i barnets inre härstammar 

från den tid hos oss alla när våra sinnen uppfattade verkligheten direkt utan att vi kunde tolka 

det vi upplevde med vår tankeförmåga eller använde språket för att sortera upplevelser.” 

(Lööf, 1998, s.11). Barns förmåga att bearbeta upplevelserna utvecklas med uppväxt medan 

allt fler nya upplevelser lagras i barns minne. Lööf säger att det finns en tid där barn inte har 

den förmåga att kunna koppla språket till upplevelser för att strukturera sin verklighet. Därför 

är skapande oerhört viktig för bearbetning av barns inre känslor eftersom det inte kräver ett 

utvecklat talspråk för att kommunicera. 

Vea Vecchi som varit atelierista i Reggio Emilia i 30 år resonerar kring estetik och lärande på 

följande sätt. Hon menar att människans vetande bygger på en kunskap som inkluderar både 

den empatiska delen och den rationella delen: ”Rationality without feeling and empathy, like 

imagination without cognition and rationality, build up partial, incomplete human 

knowledge.” (Vecchi, 2010, s.6). Med denna utgångspunkt fortsätter Vecchi sitt resonemang 

genom att undersöka vad tänkande är för något. Hon menar att tänkande är en kontinuerlig 

process mellan det man vet och det man inte vet och att processen skapar kreativitet. Den 

kreativa estetiska processen är för Vecchi viktigt för aktiveringen av lärande: 

If aesthetics fosters sensibility and the ability for connecting things far removed from each 

other, and if learning takes place through new connections between disparate elements, then 

aesthetics can be considered an important activator for learning. (Vecchi, 2010, s.9). 

Förståelse, kunskap, kommunikation, lärande och utveckling är några begrepp som 

återkommer i detta försök att beskriva den betydelse estetiska uttrycksformer har i första hand 

inom förskolan och i andra hand generellt för människan och samhället. Paulsen (1994) ställer 

oss inför några frågor: ”Tänk dig en värld utan bilder, skulpturer, musik, dans, teater och 

diktning? Vad för slags värld skulle det vara? Vad för slags samhälle skulle vi få? Vad för 

slags människor skulle vi bli?” (Paulsen, 1994, s.14). Personligen kan jag inte föreställa mig 

en sådan värld eftersom estetiken och dess uttryck är en del av livet och mänskligheten. 

Estetiken syns och uttrycker sig i allt människan skapar, tänker och drömmer om. Detta är en 

del av människans utveckling. 

Teoretiska utgångspunkter  

I denna studie finns två övergripande områden som avgör vilka teoretiska utgångspunkter jag 

har tagit ställning till. Det första området är Reggio Emilias filosofi som inspirerar Spira 

förskola och därmed är grundläggande i deras verksamhet. Till detta område finns två 

perspektiv att ta hänsyn till. Dessa perspektiv är de socialkonstruktionistiska och 

sociokulturella perspektiven som delvis är överlappande och kompletterande. Det andra 

området omfattas av den strävan att få förståelse för barns tankar och upplevelser utifrån 

specifika aktiviteter och fenomen. Till det är den fenomenografiska ansatsen relaterad som 

syftar till att ta reda på människans uppfattning och tankar om något fenomen i sin omvärld. 
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Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Inom Reggio Emilia arbetar man med idén om det rika barnet och med idén om att alla barn 

är intelligenta (Dahlberg, Moss & Pence, 2002). I detta socialkonstruktivistiska perspektiv 

finns en strävan att se barnet som en aktiv medkonstruktör av sin värld tillsammans med 

vuxna och andra barn: ”Snarare än att vara ett tomt kärl som väntar på innehåll, är det lilla 

barnet redan från början av livet ett rikt barn som aktivt deltar i världen; han eller hon är född 

utrustad med förmågan att lära sig och frågar inte om lov – och behöver inte heller de vuxnas 

tillåtelse – för att börja lärandet.” (Dahlberg, Moss & Pence, 2002, s.78). 

I det socialkonstruktionistiska perspektivet ses barnet som subjekt och inte som objekt som 

behöver fyllas och formas utifrån givna sanningar. Dahlberg och Åsén (1998) hävdar att det 

har blivit en förskjutning i sättet att tänka på barn och ämne. Medan det konstruktivistiska 

perspektivet har ämnet som subjekt är det socialkonstruktionistiska synsättet en 

vidareutveckling där barnet är subjekt och därför viktigare än ämnet. Kortfattat kan 

utvecklingen från konstruktivismen till konstruktionismen beskrivas som ett förändrat synsätt 

från idén om en sann värld till idén av en värld där människorna skapar sina sanningar. Detta 

innebär att den psykologiska och biologiska människan ses också mer som en social och 

kulturell varelse. Kunskap är inte längre någonting absolut, oföränderligt och objektivt. Det är 

en kontextualiserad konstruktion som skapas i samspelet mellan människor. Kunskapen 

utvecklas och vidareutvecklas kontinuerligt med andra. (Lenz Taguchi, 1997). 

Sociokulturella perspektiv: Vygotskij, barnet och Reggio Emilia  

Det sociokulturella perspektivet förknippas med den ryske psykologen Lev S. Vygotskij 

(1896-1934). Han betraktade barnets utveckling som en relation mellan individen och 

omgivningen, mellan individen och andra individer. Interaktion, delaktighet och aktivitet är 

några punkter i hans teori som betonar hur barnet utvecklas genom samspelet med det sociala 

sammanhanget. Språket och kommunikationen har för Vygotskij en betydande roll eftersom 

barnet genom detta har möjlighet att ta till sig och tolka andras uppfattningar samt att beskriva 

sina upplevelser och tolkningar. Människan skapar därmed sin förståelse och lärandet sker 

genom relationer med omgivningen. Därför ses lärandet inte som något som enbart sker i den 

enskilda individen men kollektivt (Hundeide, 2003). 

Strandberg (2006) lägger även fokus på Vygotskijs idé om den proximala utvecklingszonen 

där inlärningen sker antigen själv eller med hjälp av utmaningar som andra i omgivningen 

erbjuder. Barnet har på det sättet möjligheten att utveckla sig ett steg över den nivå hon eller 

han har nått. 

Enligt Lenz Taguchi (1997) har Reggio Emilias filosofi tagit inspiration av Vygotskijs teorier 

framförallt vad det gäller synen på lärande och på kunskapskonstruktion. Hon beskriver att 

inspirationen synliggörs i det tänkande av lärande som en aktiv handling där kunskap blir en 

konstruktion av ett samspel människa-omvärld. 
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Reggio Emilias filosofi inspireras också till det som för Vygotskij är betydelsefullt för både 

tänkandet och för lärandet: fantasin och kreativiteten. I förordet till översättningen av 

Vygotskijs bok ”Fantasi och kreativitet i barndomen” skriver Gunilla Lindqvist (1995):  

Trots att fantasi och kreativitet är positivt laddade ord, så tas de inte på allvar i vetenskapliga 

sammanhang här i väst. Det är vanligt att man ställer konst och rationalitet i motsats till 

varandra i de psykologiska teorierna, och i pedagogiska sammanhang innebär det att de s.k. 

teoretiska ämnena och de estetiska bedöms enligt olika kriterier. (Vygotskij, 1995, s.7). 

Arbetet med konst är enligt Vygotskij en kreativ bearbetning av erfarenheterna. Denna 

bearbetning skapar en ny verklighet och ny kunskap konstrueras. Den fantasifulla leken i 

skapande aktiviteter är för barnen ett sätt att utveckla sin relation och sin förståelse till och för 

omvärlden. 

Den fenomenografiska ansatsen 

Eftersom syftet är att beskriva barns upplevelser är här det fenomenografiska perspektivet 

utgångspunkten för den kvalitativa undersökningen i studien. Uppfattningen om ett fenomen 

är det centrala begreppet i detta perspektiv. Människans uppfattning skapar mening och denna 

aktivitet av meningsskapande bildar kunskap (Uljens, 1989). Människan skapar förståelse för 

sin omvärld vilket leder till nytt meningsskapande. 

Ur en filosofisk synvinkel menar Uljens (1989) att inom fenomenografin tar man avstånd från 

idén av en existerande verklighet. Istället ses verkligheten som en konstruktion av människans 

uppfattningar. Författaren beskriver också att inom fenomenografin är det erfarenheterna som 

avgör vilken uppfattning som skapas. Detta innebär att verkligheten konstrueras utifrån 

tolkningar människan baserar på sina erfarenheter. Vidare säger Uljens (1989) att 

erfarenheterna är kontextualiserade i ett specifikt sammanhang. Människans uppfattning är en 

process av dekontextualisering och kontextualisering av erfarenheter i det nya sammanhanget 

där uppfattningen utvecklas i en aktiv meningskapande process (Uljens, 1989). 

Marton och Pong (2005) skriver att begreppet uppfattning innehåller många andra olika 

begrepp liksom ”[…] ways of conceptualizing, ways of experiencing, ways of seeing, ways of 

apprehending, ways of understandning, and so on.” (Marton och Pong, 2005, s.336). Detta 

visar hur brett begreppet är och hur brett området som det fenomenografiska perspektivet 

refererar sig till är. Utifrån studiens syfte är det relevant att redogöra för fenomenografi 

kopplat till barns perspektiv och barnperspektiv dvs. hur fenomenografi är användbar för 

förståelse av dessa perspektiv. 

Lpfö98 framställer barns lärande och utveckling både allmänt och utifrån olika specifika 

områden. Riktlinjer och mål att följa och nå är flera och svåra att begripa om pedagogerna inte 

strukturerar arbetet där observation och dokumentation är grundläggande arbetsverktyg. 

Martons och Pongs (2005) beskrivning av det fenomenografiska perspektivet blir mycket 

användbart för att studera inlärning och förståelse som är målsättningar i Lpfö98. Därutöver 

är detta perspektiv användbart för att analysera relationer mellan människor eller mellan 

exempelvis människan och naturen. På det sättet är det möjligt att identifiera om tolkningen 
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av ett fenomen påverkas av egna värderingar eller om detta blir utgångspunkten för vidare 

arbete. I det första fallet befinner vi oss inom ramar av ett barnperspektiv medan i det andra är 

ett barns perspektiv som främjas. Detta är inte självklart eftersom det handlar alltid om 

uppfattning av ett fenomen vilken kan leda till problem när olika pedagoger observerar hur ett 

barn visar sin uppfattning om någonting. Svensson (1997) säger att viktigaste inom 

fenomenografin är att förstå naturen av uppfattningen och dess påverkan:  

The most fundamental assumption is that knowledge and conceptions have a relational nature. 

Conceptions are dependent both on human activity and the world or reality external to any 

individual. (Svensson, 1997 s.165). 

Medvetenheten och kunskapen om detta är fundamentalt för att kunna använda sig av det 

fenomenografiska perspektivet i forskningssyfte. Inom förskolan är detta grunden för 

pedagogernas analys av deras uppfattningar av det barnen förstår och ger uttryck för. Det 

fenomenografiska perspektivet blir ett verktyg för pedagogerna att inte lägga sina 

värderingar framför det barnen tycker att verkligheten visar för dem. Pedagogernas analys 

ska alltid syfta till att identifiera vilka aktiviteter och erfarenheter förskolan erbjuder till 

barnen. Samtidigt ska pedagogerna reflektera över hur omgivningen och samhället 

påverkar egna och barnens uppfattningar. 

Metod 

Här kommer jag att redogöra för valet av metod, urvalet och genomförandet samt för hur 

analysen av det insamlade materialet gått till. 

Val av metod och samtal med barnen 

För att undersöka barns upplevelser av estetiska lärprocesser om naturen valde jag en 

kvalitativ metod. Utgångspunkten i studien var den andra ordningens perspektiv av den 

fenomenografiska ansatsen för att kunna beskriva uppfattningar av något fenomen dvs. 

barnens upplevelser och deras konstruktion av uppfattningar och idéer. Utöver det tog jag 

hänsyn till två lärandeperspektiv: det socialkonstruktionistiska perspektivet och det 

sociokulturella perspektivet. Gemensamt för dessa är synen på människan som 

medkonstruktör av den egna utvecklingen av förståelse och kunskap. I en sådan process sker 

lärande både självständigt, tillsammans med andra och med omgivningen. 

Studien grundas på samtal med barnen. Samtalen gjordes i samband med aktiviteterna vilket 

gjorde att samtalet blev avslappnat och genuint. Beslutet kom från en reflektion om några 

teoretiska och praktiska punkter. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) säger att för att 

en vuxen ska kunna ta reda på vad och hur barn tänker måste vi ställa barnen i en situation där 

de behöver tänka. Det innebär att ett barn är mycket mer fokuserat och intresserad att berätta 

om det hon/han gör och förstår under själva stunden när aktiviteten pågår än några timmar 

efter eller dagen därpå i en intervjusituation. Utifrån det sociala perspektivet inriktades 

studien på att se vilka resonemang, diskussioner, utgångspunkter och beslut som barnen tar 
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gemensamt eller själva i en gruppsituation. I en grupp kan det alltid förekomma att någon 

individ tar över och andra individer drar sig undan. Därför finns möjligheten att i en grupp av 

endast fyra barn erbjuda en situation för alla barn att kunna uttrycka sig. Eftersom studien 

inriktades mot estetiska lärprocesser var det bästa tillfället att ta reda på barnens upplevelser i 

samband med aktiviteterna, dvs. när barnen var som mest engagerade i det de gjorde. 

Slutligen tas det för givet att intervjuaren är förberedd, påläst och avslappnad under själva 

intervjun. Det stämmer inte alltid med verkligheten. Det är obekvämt att intervjua ett barn 

som ofta tänker om något helt annat än att sitta med en vuxen och prata. Det kan upplevas 

som påtvingat vilket påverkar resultatet av intervjun även om denna förbereds noggrant. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) säger: ”Vår erfarenhet är dock att barnen tycker 

att det är roligt och spännande att få gå ifrån och bli intervjuade en och en. […] Detta gör att 

det blir intressant när någon vuxen ägnar sin totala uppmärksamhet åt barnet.” (Doverborg 

och Pramling Samuelsson, 2000, s.30). Författarna har forskat i många år och har intervjuat 

många pedagoger och barn. Deras erfarenhetsbaserade kunskap om intervjuer grundas på just 

flerårigt arbete och en stor mängd av olika sammanhang. I denna studie var det diskursiva 

samtalet i samband med aktiviteterna huvudkällan för analysen. 

Urvalet 

Efter en vecka av observationer och med hjälp av pedagogerna på Spira förskola valde jag ut 

fyra barn i fyra till fem års ålder. Urvalet riktades sig mot barnen som har lätt att berätta inför 

andra det de gör och tänker samt utifrån deras intresse för att rita, måla eller pyssla med olika 

material. Patel och Davidson (2003) kallar detta för systematiskt urval utifrån ett mönster eller 

en modell. Det innebär att urvalet inte blir en bild av alla barn som vistas i förskolan. Utifrån 

premisser om barns perspektiv, barns intresse och den typ av metod som beskrivits ger detta 

urval en rik information. Det möjliggör djup inblick både i barns upplevelser och också barns 

relationsutveckling till naturen utifrån en analys av estetiska lärprocesser. 

Genomförande   

Aktiviteterna har genomförts på Spira förskola. Sammanlagt har tre aktiviteter genomförts 

med den utvalda barngruppen samt ytterligare tre aktiviteter med andra barngrupper planerade 

av andra pedagoger eller andra studenter där jag har varit observatör. Till en av dessa 

ytterligare aktiviteter har jag haft ansvaret över planeringen och genomförandet med en grupp 

bestående av fyra barn. Aktiviteterna har indelats i tre områden för att särskilja vilken av 

estetiska uttrycksformer har varit mest relevant: 

- Bildskapande 

- Bildskapande & Språk 

- Musik & Drama 

Alla aktiviteter har genomförts inomhus med ett generellt tema kopplat till naturen. Spiras 

inomhusmiljö är planerad på ett sätt som erbjuder specifika platser till specifika aktiviteter. 

Ateljén har varit den plats där barnen har fått måla, rita och experimentera med olika material. 

Loftet har varit den miljö som använts för att se bilder och filmer relaterade till aktiviteterna 
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samt platsen för att samtala. I de aktiviteter där jag deltagit är det miljöerna biblioteket och 

musikrummet som har varit aktuella. 

Mer specifikt har mina aktiviteter haft ett tema om skogen eftersom barnen dagligen vistas i 

den skog som omringar Spira förskola. Barnen pratar mycket om skogen, om det som finns i 

den, om deras äventyr och upplevelse i skogen samt fantiserar mycket kring djur och natur. 

Samtidigt finns det på Spira förskola en strävan att engagera barnen i en närmare kontakt med 

naturen samt en strävan att använda material från naturen inom olika skapande aktiviteter. 

I samband med aktiviteterna har jag genomfört samtalen med barnen. Delvis har jag samtalat 

med enskilda barn men till största del har samtalen skett gruppvis. Detta innebär att dessa 

samtal delvis varit långa för att kunna ge alla barn möjlighet att uttrycka sig samt för att 

kunna ta del av så mycket som möjligt det som barnen ville berätta. 

För att inte missa någonting av aktiviteterna och för att inte tappa koncentration valde jag att 

filma alla aktiviteter med hjälp av en surfplatta. Detta har gett mig mer tid för att lyssna och 

interagera med barngruppen. Inspelningarna har sedan kunnat användas vid analysen 

tillsammans med barnens alster. I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer har vårdnadshavarna blivit informerade och gett samtycke till fotografering och 

videoinspelning av deras barn. I samband med detta har vårdnadshavarna också blivit 

informerade om att alla uppgifter om deltagarna i studie skulle användas enbart för studien 

och att deltagarnas identitet inte skulle vara offentligt.     

Analysmetod 

Analysen av de insamlade materialen dvs. videoinspelningarna har börjat med en 

grovtranskribering. Eftersom videoinspelningar kan ses om och om igen utan att någonting 

förändras har jag haft möjlighet att kunna koncentrera mig på att söka det som under 

aktiviteterna har varit relevanta episoder för studien. Dessa episoder har jag transkriberat 

ordagrant med tanke på att beskriva förutom själva samtalet även situationen, miljön och 

tidpunkten när episoden har skett och varför. Därefter har jag sorterat och strukturerat 

materialet i kategorier utifrån syftets frågeställningar i enlighet med Malmqvist (2007) som 

menar att sortering och kategorisering av det bearbetade insamlade materialet är nödvändigt 

för att kunna hitta svaren till frågeställningarna. 

Episoderna som presenteras är de som utgår från ett fenomenografiskt perspektiv där det 

återkommer aspekter som besvarar studiens frågeställningar. Analysen av episoderna utgår 

också från vilka erfarenheter och uppfattningar barnen visar. Val av aktivitet, sammanhang 

och tidpunkt påverkar hur ett fenomen uppfattas. Mina tolkningar utgår från studiens syfte där 

fokus ligger på estetiska uttrycksformers tillämpning för att både synliggöra barns upplevelser 

och för att skapa eller fördjupa relationer mellan barn och naturen. Episoderna är 

strukturerade utifrån den tidigare indelningen av aktiviteterna kopplat till estetiska 

uttrycksformer: Bildskapande, Bildskapande & Språk, Musik & Drama. 
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Denna kategorisering överensstämmer med Marton och Pongs (2005) analys av begreppet 

uppfattning där flera områden är inkluderade. Ett fenomenografiskt perspektiv är alltså 

användbart och kan inriktas mot det specifika forskningsområdet. 

Episoderna som presenteras har blivit transkriberade och för att underlätta arbetet med att 

förstå deras koppling till studiens frågeställningar har jag indelat dessa i två kategorier: 

A) Barnens tidigare erfarenheter och upplevelser bearbetas och synliggörs i skapande 

aktiviteter. 

B) Skapande aktiviteter om naturen erbjuder barnen möjligheten att upptäcka att det finns 

en relation mellan dem och naturen. 

Episoderna i kategorin A ger underlag att besvara studiens första frågeställning medan 

episoderna i kategori B ger underlag att besvara studiens andra frågeställning. 

Resultat 

I det Bildskapande områdets aktiviteter har jag funnit kategorier av episoder där barnen 

skapar bilder om naturen både utifrån tidigare erfarenheter och utifrån egna fantasier. Vissa 

bilder har en tydlig koppling till aktivitetens syfte medan andra bilder är skapade genom 

barnens eget intresse och sådana bilder är ofta påverkade av andras skapande processer och 

idéer. Intressant att påpeka är att barnen ofta använder kroppen och rösten för att förstärka 

deras skapande. Rörelser och ljud är i barnens fantasi en återkoppling till deras upplevelse i 

och om naturen. 

I aktiviteter i området Bildskapande & Språk har jag funnit kategorier av episoder där de 

flesta barnen kan berätta om deras uppfattning av aktivitetens syfte dvs. barnen kan svara på 

frågan om varför de gör det de gör. Episoderna visar också att barnen har en förmåga att 

bearbeta en text till en bild i sin helhet eller i detaljer där till exempel två ord kan motsvara 

två bilder eller att samma två ord representeras av en enda bild. Detta pekar på att barnen kan 

uttrycka sin uppfattning om textens budskap vilket är det rimligt att tolkas som att 

bildskapande främjar barnens tankeförmåga om språkanvändning och språkförståelse. 

Inom Musik & Drama har jag upptäckt kategorier av episoder där barnen visar en förmåga att 

förstå sammansättningen av rörelse och musik till en helhet, en dramatisering även om det är 

få. Barnen visar en känsla av samhörighet i den skapande i gruppen dramas aktivitet erbjuder. 

Episoder i kategori A 

Episoderna som följer är exempel på hur estetiska uttrycksformer synliggör barns upplevelser 

och hur bearbetning av erfarenheterna sker genom skapande. 
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Episod 1A: barnet och myran 

Under den första aktiviteten fick barnen i uppgift att berätta om myrorna. Denna utgångspunkt 

har inspirerats av ett projekt som två avdelningar på Spira förskola arbetar med och där 

myrorna hjälper pedagogerna till att skapa aktiviteter kopplade till naturen. Viktigt att nämna 

här är att projektet har startats efter att flera barn på förskolan hade upptäckt att en myrstack 

hade blivit söndertrampad dvs. att projektet utgår från barnens intresse. 

Barnen i gruppen fick berätta om myrorna genom att skapa bilder. Materialet var vanligt vitt 

papper och blyertspennor. Efteråt fick barnen konstruera en tredimensionell figur utifrån en 

vald del av deras bilder. Materialet var naturmaterial plockat från den intilliggande skogen: 

kottar, stenar, löv, pinnar, osv. Ett av barnen plockade kottar, snäckor och stenar och 

placerade dessa på en träskiva. Han var noggrann med att välja materialen och han ville 

genast visa mig resultatet. Samtalet gick på följande sätt (B=barn, J=Jag): 

- B: Allt som jag har ritat här är en myra. (barnet pekar både på pappret och på skivan) 

- J: Kan du berätta för mig hur den ser ut? (jag pekar på den tredimensionella figuren) 

- B: Den ser ut så här. (barnet pekar bestämt på pappret och visar myran han har ritat) 

- J: Kan du förklara var vi har huvudet, kroppen och benen? 

- B: mmmm… fast jag har inte gjort det… mmm… men jag ska tänka hur den ska ser 

ut… 

Samtalet avslutades och barnet fick arbeta i fred och tänka vidare. Dagen därpå när jag kom 

till förskolan sprang barnet mot mig och sade: 

- B: Det var inte en myra men en myrstack med massor med myror i. (barnet fnittrar 

lite, ser glad ut och springer iväg)  

Barnet visar med bilden att han har en tydlig uppfattning om hur en myra ser ut för honom. 

Han har ritat en stor svart kropp med många ben som sträcker ut sig från kroppen. Han har 

engagerat sig i att framställa en myra med hjälp av olika material och förklarar att resultatet är 

den myra han har ritat på pappret. Han visar med kroppen genom att peka och röra händerna 

att bilden och den skapade figuren representerar för honom samma sak. När jag vill veta lite 

mera om hur myran ser ut säger barnet att han inte har gjort som jag frågar. Han ska tänka på 

det och visar att kottar och stenar är myran. Barnet bearbetar sina tankar och ändrar sin idé om 

vad den skapade figuren föreställer. Det är en myrstack och inte längre en myra. 

I denna episod är det tydligt att barnet har erfarenheter om myrornas utseende, var de bor och 

vad de gör. Barnen på förskolan har dagligen kontakt med myrstackarna i skogen. Bilden och 

den skapande figuren är detaljerade och visar ett sammanhang mellan fantasin och 

verkligheten. (se figur 1 & 2).  



15 

 

                      

Figur 1: myran                              Figur 2: myrstacken 

Episoden är en vanlig företeelse inom förskolan. Barnen skapar hela tiden när de ritar, målar 

eller bygger med klossar. Interaktionen mellan fantasin och erfarenheter samt barnens 

upplevelser och känslor synliggörs genom dessa aktiviteter. 

Episod 2A: ett hus i skogen 

Aktiviteten har skett i ateljén. Barnen fick i uppgift att måla på ett stort papper med målarfärg 

och penslar. Temat har varit att föreställa skogen på det sättet barnen tänker om den. Två barn 

som satt bredvid varandra började samtala om att bo i skogen (B=barn): 

- B1: Man kan bo i skogen om man har gått vilse då kan man då kan man pinnar och 

göra en hydda och det tar tid och så gör man en eld en brasa. 

- B2: Min morfar bor i skogen. 

Anledningen har varit att barnet 2 har ritat ett gult hus som för henne såg ut som morfars 

stuga i skogen. (se figur 3). Samtalet gick vidare till att man kan tälta i skogen och om hur det 

känns att tälta osv. Det som är intressant är den erfarenheten och den upplevelsen barnet 2 

väljer att berätta med sin målning om skogen. Hon har ett starkt minne av skogen kopplat till 

hennes relation till andra människor. Hennes upplevelser har på så sätt ett tydligt 

sammanhang och tydliga känslor. Det är sådana känslor och upplevelser som synliggörs 

genom skapande. 

 

 

Figur 3: det gula huset i skogen         
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Episod 3A: ett kaffelöv 

Denna episod har skett i samband med målningen av skogen i ateljén. Barnen har fått välja 

naturmaterialet från det vi hade plockat i skogen. Detta skulle limmas på barnens målningar. 

Idén har varit att göra aktivitetens innehåll bredare för att visa barnen att det går att skapa 

genom att blanda olika material och teknik. Ett barn ville limma fast två stora löv på pappret. 

Det första han gjorde var att lukta på löv (B=barnet; J=jag):  

- J: Luktar det någonting? (Barnet luktar på lövet) 

- B: Ja. 

- J: Vad luktar det? 

- B: Lukta! (Barnet ger lövet till mig för att lukta på den) 

- J: Men berätta för mig. 

- B: Det luktar kaffe. Det är kaffe på. Ett kaffelöv!  

Torra löv har en speciell lukt vilken kan vara svår att beskriva. Barnen har inte alltid ett 

ordförråd som passar in i situationen för att beskriva det som upplevs. Därför gör barnen olika 

associationer där en tidigare erfarenhet kopplas till den nya och överförs i sin helhet eller 

delvis. Barnet i episoden har luktat på kaffe någon gång tidigare och lövet påminner om den 

lukten. Lövets bruna färg har också påverkat den association barnet gjort. Det är sannolikt att 

tänka att ett grönt löv hade påverkat reaktionen på ett annorlunda sätt. 

Karakteristiska drag i episoderna i kategorin A 

Ovanstående episoder karakteriseras av att det framkommer barns uppfattning av ett fenomen 

och att denna uppfattning synliggörs genom tillämpningen av estetiska uttrycksformer.   

Barnen associerar deras tidigare erfarenheter, deras minnen och känslor till det nya 

sammanhanget och kommunicerar dessa associationer genom skapande. Myran med sin 

myrstack, skogen som en plats där man kan bo och lövet med sin lukt representerar 

verkligheten som barnen bearbetar och återberättar. Skapande gör det möjligt för barnen att 

återkoppla egna erfarenheter till fantasier och viceversa. Återberättande och bearbetning sker 

både för barnet och för andra som i sin tur bearbetar och återskapar sin verklighet genom nytt 

skapande. Nya erfarenheter och associationer framkommer i processen och blir i sin tur 

analyserade och bearbetade. Detta synliggörs inte minst i resultatet av en skapande aktivitet 

även om detta är bara sista steget av en längre resa. 

Episoder i kategori B 

Episoderna visar att skapande har en förmåga att utveckla och fördjupa en relation till 

omgivningen och till andra människor. Här presenteras exempel på hur barnen arbetar med 

material och med språk för att kommunicera sina upplevelser. Barnen reflekterar och bildar 

därigenom en relation till och en uppfattning av naturen. 
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Episod 1B: skylten 

Två avdelningar på Spira förskola har arbetat med ett tema inspirerat av myror och 

myrstacken. Pedagogerna har arbetat för att öka barnens medkänsla om hur viktigt det är att 

relatera sig till naturen och till varandra på ett respektfullt sätt. Barnens uppmärksamhet till att 

några barn sparkar, gräver och trampar i och på en myrstack i skogen har varit 

utgångspunkten till temat. Barnen vill skydda myrstacken. Lösningen har blivit att göra en 

skylt för att varna om myrstacken. Tillsammans har barnen röstat fram förslaget att tillverka 

en skylt som skulle symbolisera budskapet STOPP FÖRBJUDET. Barnen är vana med 

symboler eftersom dessa förekommer i förskolans miljö redan från när barnen är små. 

Episoden uppstod när jag tillsammans med fyra barn skulle tillverka skylten (se figur 4). 

(B=barnet; J=jag). 

- B1: Jag ska göra en hand. En röd hand. 

- B2: Jag med. Jag vill göra den blå. 

- J: Varför vill ni göra händer? 

- B3: För att det är stopp. 

- B1: Stopp, stopp, stopp, stopp……(barnet visar med händerna vad hon menar)  

- J: Varför ska det vara stopp? 

- B3: För att det är så många små barn. 

- B1: För att det är förbjudet. 

- J: Vad är det som är förbjudet? 

- B1, B2, B3, B4: Att förstöra myrstacken (samtliga barn säger samma sak) 

- B1: Man får inte ha en pinne. 

- B2: Neeee, man får inte gräva med en pinne. 

Samtalet visar hur barnen tar till sig det symboliska språket genom att sammansätta ordet 

STOPP och den sträckta handen för att visa att man inte vill eller att det är FÖRBJUDET. Här 

använder barnen symbolen för att förmedla ett budskap som ligger nära men med ett annat 

subjekt. 

 

 

Figur 4: Stopp förbjudet  
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Episod 2B: igloo 

I ateljén arbetar barnen med att måla skogen. Det finns några olika målarfärger på bordet 

bland annat vit. Följande utdrag visar det efterföljande samtalet (B=barnet; J=jag). 

- J: Vad är det du målar? 

- B: Nordpolen. Den riktiga. Där är snö! Och man kan bo där om man gör en igloo. 

- J: Kan du berätta för oss vad en igloo är? 

- B: Alltså det är ett hus gjort av isbitar 

- J: Hur känns det att bo i en igloo? 

- B: Kallt. Alltså det är gjort av is och vet du man kan göra en säng av is och man kan 

göra det trevligt. 

Utdraget från samtalet visar att barnet har tydliga kunskaper om att nordpolen är ett ställe med 

mycket snö och is. Det är kallt men det är ändå möjligt att kunna bo där. Det behövs bara en 

igloo och göra den trevlig.  

I likhet med episoden kommer barnen med spontana reflektioner utifrån det materialet som 

just i den stunden är tillgängligt. Fast aktiviteten skulle handla om skogen blir variationerna 

mycket olika från barn till barn. Den vita färgen påminner barnet om is och snö som han 

associerar till en specifik plats. Här bearbetar barnet sin uppfattning genom skapande. Han 

beskriver inte nordpolen men en igloo som är det huset man kan ha på den platsen. Han säger 

att det finns sängar av is i detta hus. 

Vi hade inte pratat om is, snö, igloo eller nordpolen tidigare men det skapande sammanhanget 

gjorde detta möjligt. I barnets beskrivning är det relationen mellan människan och naturen 

som är relevant för studien. 

Episod 3B: en brasa 

Två andra studenter på Spira förskola hade en aktivitet i bibliotekens lokal med tre barn i två 

års ålder. Tidigare hade studenterna varit med barnen ute i skogen och eldat. De har upprepat 

eldningen ute flera gånger och tagit in eldade pinnar och kottar till avdelningen som barnen 

fick måla med. Det visade sig att barnen associerade sina teckningar till röken från elden. 

Studenterna bestämde sig för att upprepa eldningen än en gång men nu inomhus med hjälp av 

det materialet som barnen har ritat. Vid aktivitetstillfället var jag med som observatör. 

Följande punkter sammanfattar det jag har observerat och som är relevanta för studiens andra 

fråga: 

- Språkutveckling: barnen upprepar flera gånger ord tagna från erfarenheten ute i 

skogen såsom näver, pinne, kotte, löv och rök; 

- Ritualer: barnen förbereder tillsammans med studenterna materialen till brasan, de 

blåser, låtsas tända och släcka elden på samma sätt som det gjordes i skogen; 

- Upplevelser: på frågan om elden är varm lägger barnen händerna nära låtsas elden och 

svarar att den inte är varm. Frågan upprepas och barnen svarar på samma sätt. 
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Dessa tre punkter är exempel på hur en bildaktivitet med stark koppling till en tidigare 

upplevelse kan stimulera barns utveckling på många sätt. Jag har koncentrerat mig på dessa 

relevanta episoder där relationen mellan barn och naturen synliggörs. Att göra en brasa i 

skogen är någonting som många har upplevt och tycker att det är mysigt. Elden värmer och 

kring elden kan man prata, äta eller kanske vila. Att leka att man gör en brasa inomhus är 

både en rolig och fantasifull aktivitet men kräver planering för att denna ska kunna ge ett 

resultat. Mina sammanfattande punkter visar att barnen har en förståelse för den aktiviteten 

som de är involverade i samt att de visar att deras upplevelser i naturen återkommer i en 

påhittad situation. Att elden inte är varm visar att leken kan innehålla olika delar och att 

upplevelserna kan sväva mellan fantasi och verklighet. Här kommer naturens kraft före 

fantasin och en eld som inte är varm är bara en låtsaseld. 

Karakteristiska drag i episoderna i kategorin B 

I denna kategori B finner jag episoder där den relation som bildas eller fördjupas mellan barn 

och natur genom skapande aktiviteter framkommer. I episoderna 1B, 2B och 3B återkommer 

både talspråk och symboliskt språk. Barn använder både ord och symboler för att framkalla 

ett budskap. Ord och symboler interagerar och påverkar varandra i utformning av ett budskap. 

I episod 1B är ordet STOPP starkt kopplat till handen som sträcker sig. I episod 2B är den vita 

färgen en symbol för is och snö som barnet kopplar till en Igloo. I episod 3B den symboliska 

eldleken, som är en form av dramatisering, påminner barnen om ritualerna och om deras 

upplevelser. Ord och symboler hjälper barnen att skapa sig en förståelse av sin omgivning där 

naturen är en stor del av denna. Episoderna visar den kommunikativa förmåga skapande 

aktiviteter har. Barns lärande och förståelse visas i processen mer än i själva resultatet. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Jag anser att samtalen med barnen vid aktivitetstillfällen har varit ett lämpligt metodval 

utifrån studiens syfte. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) pekar på att vid samtal 

eller intervju med barn det är viktigt att tänka på den kontakt man skapar med barnet lika 

mycket som på intervjufrågorna. Författarna beskriver några punkter som påverkar samtalets 

eller intervjuns resultat. Baserat på dessa punkter har jag valt att låta samtalen vara spontana 

utifrån det som barnen ville berätta vid aktivitetstillfällena, att filma tillfällena för att kunna 

interagera med barnen istället för att anteckna, att noggrant planera miljön och att låta barnen 

ta sin tid. Valet med samtalen i barngruppen har gett mig chansen att se hur en uppfattning i 

ett visst sammanhang kan tolkas av andra barn. Det har varit lärorikt och intressant eftersom 

barnens reaktioner, för det mesta, är spontana och genuina. Svårigheterna med ett arbetssätt 

som detta kompenseras med en noggrann planering som tydligt visar aktivitetens syfte för 

barnen. Det har gett mig möjligheten att koncentrera mig på det barnen uttrycker i deras 

resonemang. En bra planering av miljön och material undviker också att barngruppen blir 
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orolig eller okoncentrerad vilket gör att aktiviteterna är lugna och alla får chans att uttrycka 

sig. 

Urvalet av barngruppen har varit viktigt liksom den sistnämnda planeringen för aktiviteternas 

genomförande. Den observation som har bidragit till urvalet kan uppfattas som onödigt lång. 

Utifrån min erfarenhet från studien och från tidigare VFU har denna observation gett mig 

möjligheten att välja en grupp individer som kunde bidra till goda resultat för studien. Den 

långa observationen har också bidragit att skapa en relation med barnen innan aktiviteterna 

skulle sättas igång. 

Eftersom strävan har varit att beskriva barns upplevelser samt deras uppfattningar och 

relationer har den fenomenografiska ansatsen varit det perspektivet som har tillämpats till 

studien. Uljens (1989) påpekar att det är uppfattning av ett fenomen som är relevant inom 

fenomenografi eftersom det är människans förståelse av något som forskarna är ute efter. 

Förståelse skapar nya uppfattningar av den kontext man befinner sig i vilken i sin tur skapar 

en mening. Detta är en aktiv process där människan blir medkonstruktör av sin verklighet. 

Fokus i denna studie har varit att observera barnen i en sådan process där aktiviteter med en 

estetisk inriktning har alla förutsättningar för att användas som verktyg för undersökning och 

analys. 

I enlighet med Malmqvist (2007) har en sortering och en strukturering av den insamlade 

material varit nödvändigt för att kunna hitta svaren till frågeställningarna. Videoinspelningen 

av aktiviteterna har varit ett mycket användbart sätt att dokumentera och samla material till 

studien. Detta har underlättat arbetet med att identifiera de relevanta episoderna som har 

presenterats och samtalen med barnen. Detta har också underlättat arbetet med studiens analys 

och diskussion samt beskrivningen av genomförandet och resultatet. 

Resultatdiskussion 

Följande är en reflektion över erfarenheterna av genomförda aktiviteter och samtalen med 

barnen. För att tydliggöra det som är mest relevant för studien har jag här indelat mina 

reflektioner utifrån två centrala rubriker som återkopplas till studiens två frågeställningar: 

- estetiska uttrycksformer och barns upplevelser; 

- estetiska uttrycksformer och relationer till naturen. 

Estetiska uttrycksformer och barns upplevelser 

Den kunskapsutveckling och det lärande som har visats i resultaten utgår från erfarenheter och 

upplevelser om fenomenen. Episoderna som jag har beskrivit i resultatdelen visar hur dessa 

erfarenheter och upplevelser bearbetas och blir till nya upplevelser och ny kunskap. Den 

lärandeprocess som skapas beskrivs av Carla Rinaldi i Projekt Zero Reggio Children som en 

viktig del av livet och utveckling både för den enskilda individen och för gruppen: 

Varje individ kan sålunda inte bara lära sig lära utan också bli medveten om lärandets värde 

som en kvalitet i själva livet, både för att organisera och mångfaldiga lärandets möjligheter och 
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för att njuta av dem och finna tillfredsställelse i att lära tillsammans med andra. (Project Zero 

Reggio Children, 2006, s.28). 

Processen sker med hjälp av olika verktyg men det sker framförallt för den starka känslan av 

frihet som den skapande aktiviteten ger barnen. På det sättet blir det synligt för oss som 

observerar vad och hur barnen bearbetar sina egna tankar och idéer. Detta är också möjligt 

tack vare den pedagogiska dokumentation som Lenz Taguchi (1997) beskriver som avgörande 

verktyg och arbetssätt för verksamhetsutveckling men också för förståelse och inlärning. Att 

sätta ord på sina känslor är inte alltid det enklaste framförallt för ett förskolebarn som i sin 

ålder ofta har ett ordförråd som inte är tillräcklig. Skapandet hjälper till att komma till tals på 

olika sätt och arbete med observation och dokumentation hjälper pedagogerna att finna 

mening i den skapande processen. 

Barnen i studien berättar gärna om det de redan vet medan dessa kunskaper bearbetas genom 

skapandet. Barnens alster visar det barnen vill skapa men det är processen som ska 

uppmärksammas mer än själva produkten. Barnet går genom flera steg i processen och 

resultatet blir ofta en blandning av tankar i olika stunder. Material och verktyg, miljön och 

situationen gör att barnets upplevelser plötsligt dyker upp på ett nytt sätt. Till exempel kan 

den vita färgen i episod 2B påminna om Nordpolen och en igloo men inte om att skogen blir 

vit och täckt av en tjock mantel av snö under den långa svenska vintern. 

Barnets spontana berättelser om deras tankar, idéer och upplevelser synliggörs i den 

processen som genom estetiska uttrycksformer öppnar dörrarna till både fantasi, kreativitet 

och till skapande av ny kunskap. Denna process består av en bearbetning och en tillägning av 

äldre och nya erfarenhet och kunskap. Enligt Hundeides (2003) tolkning av Vygotskij sker 

denna utveckling och lärande framförallt kollektiv och i relation med omgivningen. Utifrån 

det är det möjligt att säga att de estetiska uttrycksformerna hjälper att göra lärande synlig. 

Estetiska uttrycksformer och relationer till naturen 

Spira förskola arbetar för att skapa en relation mellan barn och natur genom naturvetenskap, 

hållbar utveckling och konst. Inom förskolan arbetar man ofta temainriktat. Det innebär att 

det ges barnen möjligheten till att tillägga sig grundläggande kunskap och förståelse för 

naturens olika fenomen. Till exempel om årstiderna som förändrar naturens utseende eller om 

värme och kyla som är karakteristiska egenskaper för vissa platser på jorden. 

Förutom dessa elementära kännedomar visar episoderna i kategorin B att relationen mellan 

barn och natur utvecklas genom skapandet och att det påverkas av omgivningen och av egna 

erfarenheter. Ett exempel är episoden 1B där barnen vill skydda en myrstack i förskolans 

utemiljö med hjälp av en skylt. Processen innefattar flera aspekter: förståelse för naturens 

värde, empati mot naturen och djur, problemlösning, symbolisk kommunikation, osv. Skulle 

barnen inte ha förståelsen för andra organismers liv skulle en sådan aktivitet inte ha någon 

betydelse. Detta kan återkopplas till Wallin (1993) där hon beskriver hur förskolan är viktigt 

för barnen att uttrycka och bearbeta sina känslor och tankar. Genom det kan barnen ge uttryck 

till sitt egen personlighet. Arbetet med myrorna och myrstacken har stor betydelse för Spira 
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förskola. Intentionen är att utveckla temat om naturens betydelse och den relation 

människorna skapar med den. Samtidigt utvecklas barns språk. De bekantar sig med de 

skriftliga språksymboler och har möjligheten att göra och undersöka nya associationer mellan 

ett budskap och det sammanhanget kan det användas. 

Ett annat exempel är episoden 2B där barnen visar en förståelse för hur människan anpassar 

sig till naturens krafter och tillgångar för att skapa sitt boende med hänsyn till dessa. För att 

göra barnen medvetna om detta kan arbetet med temat hus eller boende vidareutvecklas 

genom bildskapande eller konstruktioner. I episod 2A har jag beskrivit en flickas bild av en 

stuga i skogen. Detta är också ett exempel som kan nyttjas till att diskutera relationen 

människa-natur. Igloon i episoden 2B blir naturligt att förstå för ett barn liksom en stuga i den 

svenska skogen. Båda byggnaderna hör till de platser och miljöer där dessa är byggda. Här 

blandas både egna erfarenheter i skogen och överförd kunskap genom böcker med bilder av 

en igloo. Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2010) beskriver barns erfarenheter 

och uppfattningar där den enskilda individen utvecklar sin subjektivitet i sin egen värld. Detta 

representerar och förstärker studiens perspektiv: ett barns perspektiv. 

Episod 3B visar att ritualerna är viktiga och deras upprepande gör barnen medvetna om 

situationen och om relationen till miljön. Detta visas också när barnen inte låter leken ta över 

och upprepade gånger säger att elden inte är varm. Kopplingen till verkligheten och i det fallet 

till ett naturligt fenomen är förmodligen så stark att barnen har svårt att acceptera att den kalla 

inomhus brasan ska kännas varm. Erfarenheterna tar över och kroppen reagera utifrån denna. 

Här synliggörs det Merleau-Ponty (1962 i Lenz Taguchi, 1997) säger om kroppens 

delaktighet i den lärande processen som skapas genom erfarande och kommunikation. Lenz 

Taguchi (1997) understryker fantasins roll samtidigt som riktiga upplevelser påverkar och 

skapar kunskap hos barnen. 

Som för alla slags aktiviteter är språket inte bara ett medel för kommunikation men för 

lärande. Barn lär sig genom att repetera det nya ordet om och om igen. Detta ger barn större 

möjligheter att skapa sig en relation med omgivningen. Naturen kan beskrivas med ord också 

vilket skapar ett nytt sätt att relatera sig till den. 

Arbetet med estetiska uttrycksformer är i första hand ett sätt för att kunna låta barnen berätta 

deras naturupplevelse vilken innefattar en relation, en förståelse. Vidare blir arbetet en 

utveckling av dessa upplevelser genom skapande för att komma till en djupare relation till 

naturen. 

Slutliga reflektioner 

Med koppling till studiens syfte, frågeställningar och resultat är min uppfattning att estetiska 

uttrycksformer blir en viktig del av förskolans verksamhetsplan för barns utveckling och 

lärande vilket kan gestaltas på olika sätt i verksamheten. 

För det första behövs en verksamhet som har tydliga mål där konst och estetik lyfts upp som 

viktiga område att arbeta i för barns utforskande och lärande. På Spira förskola återfinns dessa 
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tre punkter. En tydlig gemensam verksamhetsplan som pedagogerna diskuterar och utvecklar 

kontinuerligt samt en klar profilering i den pedagogiska inriktningen ger intrycket att man på 

förskolan väljer det som sker. Relationen mellan den inre och den yttre miljön maximeras 

med stora glaspartier. Detta skapar både inspiration, glädje och nyfikenheten till naturen 

samtidigt som att det erbjuder en känsla av öppenhet som är positiv både för kroppen och för 

själen. 

För det andra behövs en tilltalande miljö som utan tvekan visar att konst och estetisk har sin 

plats på förskolan både vad det gäller rum och material men också när det kommer till den 

dagliga planeringen. Miljön är planerad för att skapande aktiviteter ska främjas vilket visas 

genom ateljén och mindre ateljéer inom varje avdelning. Till det finns även en studio där 

barnen kan spela musik och en scen där är det möjligt att uppträda. På det stora torget finns 

alltid ett bord med papper och kritor för dem som vill rita. Barnens alster får också plats i 

denna miljö så att alla får chansen att se varandras arbete. 

För det tredje och förmodligen den viktigaste av dessa punkter är det pedagogernas personliga 

intresse för konst och estetik som avgör hur estetiska uttrycksformer används väl inom 

verksamheten. Aktiviteterna som har varit grunden till studien visar att arbetet med estetiska 

uttrycksformer leder till flera intressanta utvecklingsmöjligheter. Barnens upplevelser 

synliggörs på ett lek- och fantasifullt sätt samtidigt som nya erfarenheter och upplevelser 

genereras under den skapande processen. Lärandeprocessen synliggörs också och 

pedagogerna kan ta del av denna till den pedagogiska dokumentationen och dess analys. 

Temainriktade aktiviteter har förmågan att hålla fokus på ett ämne men behöver inte styra för 

mycket själva skapandet. Som episoderna visar är det den spontana reflektionen som barn gör 

som är av intresse liksom den processen barnet går genom under skapande. Vad det gäller 

pedagogerna är det bildläraren jag tänker som huvudansvarig för den konstnärliga delen men 

samtliga pedagoger visar engagemang i att arbeta med de estetiska uttrycksformerna på olika 

sätt. 

Relationerna ett barn utvecklar är beroende av den miljön och de erfarenheter barnet har 

upplevt. Naturens betydelse för mänskligheten är beroende av den kulturen barnet har vuxit 

upp i. Episoderna i studien visar att barnen har en relation till omgivningen och att deras 

reflektioner bearbetas i deras alster och i deras berättelser. Bild, dans, musik och drama är 

kulturella och kommunikativa delar av mänskligheten och dessa sammanfogas med 

omgivningen, med naturen. Estetiken lyfter fram känslorna om naturen vilket skapar 

förståelse och djupare relationer. Dessa känslor hjälper barnet att förstå sin delaktighet i 

naturen som Lpfö98 (Skolverket, 2010) förespråkar. 

Framtida forskning 

Studien har tagit ställning till att undersöka hur arbetet med estetiska uttrycksformer och 

generellt skapandet leder till att synliggöra barns upplevelser inom ett specifikt område: 

naturen. I studien är det framförallt bildskapande och konstruktion som har lyfts fram utifrån 

de skapande aktiviteter som har varit aktuella. Estetiska uttrycksformer är mer än det och mitt 

förslag på framtida forskning är att studera hur musik, dans och drama kan besvara liknande 
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frågeställningar. Detta innebär en mer aktiv planering och arbete inom dessa estetiska ämnen 

samt en fördjupad analys av hur förskolan erbjuder barnen temainriktade aktiviteter som utgår 

från varierande estetiska processer. Utifrån min erfarenhet från denna studie och mina 

slutsatser ser det ut som att vissa estetiska uttryck inte får tillräcklig plats och att skapandets 

betydelse förknippas ofta med aktiviteter som har med bild och konstruktion att göra. 
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