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Inledning 

Detta examensarbete handlar om pedagogers förmåga till ett varierat bemötande under barns 

skapande process.  Av aktuella debatter, styrdokument, tidigare forskning framkommer det att 

barn begränsas i sina möjligheter att använda alla sina uttrycksformer i förskolans 

verksamhet. Kritik riktas mot lärarutbildningarna och dess brist på att inte skapa tillräckliga 

teoretiska och praktiska förutsättningar som kan leda till kunskaper hos blivande pedagoger 

inom estetiska lärprocesser. Detta gör att betydelsen av estetiska lärprocesser för barns 

möjlighet att utvecklas mångsidigt kan förloras. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att studera om barns uttryck under en skapande process, när de 

möter fingerfärg varierar i relation till olika bemötanden från en pedagog. 

 

Metod  

Utifrån studiens syfte används kvalitativ forskning, med en mini etnografiskansats som 

metod. Deltagande observationer och ljudinspelning används som verktyg för att kunna 

studera om barns uttryck i den skapande processen varierar i relation till olika bemötande från 

pedagoger. Två grupper barn från en yngre barnavdelning på en förskola deltar i studien. 

 

Resultat  
Resultatet visar på vikten av att som pedagog kunna variera sitt bemötande under barns 

skapande process. Dessa olika bemötande hos pedagogen är; det uppmärksammande, det 

uppmuntrande, det utmanande och det undvikande. Pedagogers kunskap när det gäller 

materialet som barnen får möta, barns tidigare erfarenheter, barns utvecklingsnivå och 

bekräftelsens betydelse, visar sig vara förutsättningar för att kunna inta dessa olika 

bemötanden.  
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INLEDNING 
Bamford (2006, ss. 139–150) lyfter i sin rapport att estetisk undervisning har en positiv effekt 

för barns lärande. Dessa positiva effekter beskrivs vara att det stärker det sociala samspelet i 

gruppen och barns samarbetsförmåga och självförtroende. Emellertid är kvalitén på den 

estetiska undervisningen viktig för att barn ska få ut något av den. Det räcker inte att låta barn 

få möjlighet att möta det estetiska, utan pedagoger måste själva ha kunskap och en 

medvetenhet inom de estetiska områdena, för att barn ska kunna skapa en djupare förståelse 

och kunskap, anser Bamford.  

 

I DN-debatt (2016-10-29) tar Dalnäs ansvarig för bildundervisningen på högskolan för design 

och konst vid Göteborgs universitet, upp att han ställer sig kritisk till att barn inte får 

möjlighet att använda sig av alla sina uttrycksformer. Vidare beskrivs att värdefull kunskap 

går förlorad om barn inte får tillgång till alla sina uttrycksformer. Kritik riktas även mot 

skolor och lärarutbildningar, där estetiska inslag minskas eller tas bort helt. På 

lärarutbildningen har praktiska genomföranden ersatts av teori om estetiska lärprocesser. Det 

gör att lärarstudenter går miste om upplevelsen, känslan, och kunskapen om hur estetiska 

lärprocesser fungerar i praktiken, anser Dalnäs.  

 

Konsekvensen kan då bli det som Reggio Emilia filosofin lyfter nämligen att ett barn har 100 

språk, men berövas 99 av dem. Det kan ses som att med hjälp av praktiskt skapande 

handlingar som aktiverar sinnena kan barn förmedla sina tankar, frågor, känslor och idéer 

genom att få tillgång till alla sina uttrycksformer utan att berövas något av dem. Exempel på 

barns olika uttrycksformer är bild, musik, dans, och drama. Tanken i Reggio Emilia filosofin 

är att barn ska ges möjlighet att kunna ifrågasätta, betrakta, utmana och utforska på egen hand 

eller tillsammans med andra barn och vuxna. Vikten läggs inte på det färdiga resultatet utan 

på själva processen, alltså vägen fram till resultatet (Smidt 2014, ss. 73–75). Detta lyfts även i 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev 2010, ss. 5–7, 10) där det förespråkas ett lustfyllt 

arbetssätt i verksamheten, för att skapa möjlighet för barn att kunna utvecklas mångsidigt. När 

barn får tillfälle att uttrycka sig med hjälp av olika uttrycksformer, såsom bild, dans, drama 

och musik, skapas förutsättningar för utveckling av barns skapande förmåga och att ett 

mångsidigt lärande kan ske. Vidare beskrivs att arbetslaget ansvarar för att ”ge barn möjlighet 

att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, 

erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt 

estetiska och andra uttrycksformer” (Lpfö98 rev 2010, s.11).  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi reflekterat kring estetiska lärprocesser, med 

bild som inriktning i en skapande process. Med skapande process avser vi en process med en 

tydlig början, men inget tydligt slut, alltså vart processen ska leda. Om en skapande process 

ses som en väg, är vägen allt annat än rak och en bättre beskrivning är att den ser ut som en 

serpentinväg. För beroende på vad som sker under processens gång, tar den olika svängar. Det 

färdiga resultatet är sekundärt och själva processen är det primära. I många fall upplever vi att 

det är precis tvärt om, det mängdproduceras teckningar, barns skapande process varar en kort 

stund och oftast lämnas barn själva i sitt skapande. Det har väckt ett intresse hos oss kring hur 

pedagoger bemöter barn i deras skapande process, för att kunna öka kvalitén i den estetiska 

undervisningen i förskolans verksamhet. Studien avgränsas till de yngre barnen i förskolan, 

varav barns uttryck blir betydelsefulla för vår studies resultat. Fokus riktas mot barns 

skapande process inom bild. Vi har tankar om att fingerfärg skulle kunna bidra till att den 

sinnliga upplevelsen hos barn förstärks och möjliggör att fler av barns uttrycksformer och 

uttryck träder fram och förmedlas i den skapande processen. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att studera om barns uttryck under en skapande process, när de 

möter fingerfärg varierar i relation till olika bemötanden från en pedagog. 

 

Frågeställningar:  

Hur utforskas fingerfärgen av barnen och vad kommer till uttryck: 

 

- Om de möter fingerfärg på egen hand?  

- Om de möter fingerfärg tillsammans med en pedagog?   

Betydelsefulla begrepp  

I detta avsnitt beskrivs innebörden av betydelsefulla begrepp som används i vår studie för att 

du som läsare lättare ska kunna följa med i texten. 

 

Skapande process: Avser vi är en process med en tydlig början, men där ett tydligt avslut 

saknas. Vart processen ska leda är på förhand inte förutbestämt, utan tydliggörs under 

processens gång.   

 

Estetisk lärprocess: Definitionen av detta begrepp inhämtas från Wiklund (2009, ss. 20–21). 

Estetisk lärprocess skapar möjlighet för barn att gestalta och förmedla känslor, upplevelser, 

kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet, med hjälp av olika uttrycksformer. Vi tänker 

även att estetisk lärprocess gynnar kunskapsinlärning i ämnen som tillexempel språk och 

matematik.    

 

Uttrycksformer: Med det avser bild, dans, drama, form, lek, media, musik, rörelse och sång. 

Uttrycksformerna ses som möjligheter att berika barns olika sätt att lära och förmedla sina 

erfarenheter, upplevelser och tankar på.    

 

Uttryck: Avser barns verbala och ickeverbala kommunikation. Där det talade språket, ljud, 

kroppsspråk, mimik och ansiktsuttryck ingår.  
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BAKGRUND 
I bakgrunds avsnittet sätts studiens syfte i relation till tidigare forskning. Här tas den 

förändrade kunskapssynen upp i relation till estetiska lärprocessers betydelse, den skapande 

processen som verktyg, samt pedagogers betydelse för den.  

Kunskap, lärande och estetiska lärprocesser i förskolan 

Kunskapssynen i förskolan och skolan har förändrats över tid. Synsättet där undervisning 

innebär att det är pedagogen som besitter kunskapen, som ska förmedlas vidare till barnen tas 

nu avstånd ifrån. Istället förespråkas ett aktivt deltagande från barnet. Även begreppet 

”teaching” har bytts ut emot ”learning” som anses ge en större helhetsbild. Med det menas att 

pedagogen som undervisar inte enbart besitter kunskapen, utan att den skapas i ett samspel 

med barnet. I förskolans läroplan beskrivs begreppet lärande som en process som människor 

genomgår när ny kunskap ska läras in. När en process tar sin början, hur lång tid den varar 

och när den är slut, kan i förväg inte förespås. Fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet 

beskrivs vidare som fyra former för kunskap som läroplanerna grundas i. Det innebär att 

kunna behärska ny fakta och inte bara kunna rabbla den. En färdighet ska utvecklas så att 

förståelse och förtrogenhet att använda kunskapen i nya situationer skapas. För att det ska 

kunna ske lyfts tid och reflektion kring det egna lärandet på ett varierat sätt fram som en 

förutsättning. Med hjälp av tidigare erfarenheter ställs, prövas och bearbetas den nya 

kunskapen och skapar en helhet i lärandet. För att variera och berika reflektion och lärande 

kan estetiska lärprocesser vara till hjälp, då de erbjuder fler och olika uttrycksformer under 

reflektionsarbetet (Wiklund 2009, ss. 14–20, 32). 

 

Paralleller kan här dras till det Karlsson Häikiö (2014, ss. 35–36) beskriver om estetiska 

lärprocesser och dess möjligheter att skapa förutsättningar för kunskap och lärande med hjälp 

av olika gestaltningar. Nya perspektiv skapar möjligheter för barn till ett varierat lärande. 

Mening och handlingsutrymme kan uppstå när barn bearbetar känslor och tankar i sitt 

skapande, vilket ökar förmågan till intagandet och användandet av ny kunskap. När barn får 

pröva olika material och öva sina färdigheter främjas kommunikationen med andra 

människor. Begreppet estetiska lärprocesser inrymmer i utbildningssammanhang enligt 

Wiklund (2009, ss. 20–21), både ett förhållningssätt och en metod. Barns kunskapsutveckling 

kan gynnas av att arbeta med estetiska lärprocesser, eftersom det skapar möjlighet att kunna 

knyta samman känslor, erfarenheter, upplevelser, kunskaper och analys till en helhet. 

Kunskap handlar om att vara öppen för många olika tolkningar av världen och verkligheten. 

Karlsson Häikiö (2014, ss. 35–36) och Wiklund (2009, ss. 20–21) är överens om att 

betydelsefulla komponenter för att kunskap med hjälp av estetiska lärprocesser utvecklas är 

meningsfulla kontexter, tid för utforskande, barns tidigare erfarenheter och egna 

frågeställningar, samt hur pedagoger organiserar uppgifterna.   

 

Wiklund (2009, ss. 32, 105–107) hävdar redan 2009, att om estetiska lärprocesser används 

som redskap kommer fler elever i dagens skola att klara kunskapsmålen. Fantasi och 

förhållningssätt lyfts fram av skolutvecklingen som två nya former av kunskap. Fantasins 

betydelse för att förstå abstrakta sammanhang kan inte nog poängteras. Individens förmåga att 

leva sig in i olika sammanhang för att kunna förstå, lyfts som vägen till kunskap och lärande. 

Förutsättningen för att leva sig in och förstå andra människors kunskaper, är att kunna skapa 

sina egna. Fantasin kan här bli en nödvändig väg till kunskap och lärande. 
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Utifrån det som Wiklund och Karlsson Häikiö lyfter, förespråkas nya kompetenser och 

kunskaper hos pedagoger när det gäller estetiska lärprocesser för att kunna använda dem som 

verktyg i förskolans verksamhet.  För att med hjälp av olika uttrycksformer, kunna gynna 

barns olika sätt att inhämta kunskap på.  Funderingar som väcks hos oss är om ett varierat 

lärande möjliggörs med hjälp av skapande processer, där fokus ligger på själva processen och 

inte på det färdiga resultatet.  

Skapande process  

Braxell (2010, s. 20) lyfter att barn använder sig av bildskapande i förskolan som ett språk 

och ett sätt att kommunicera med sin omvärld, vilket gör att barn förväntar sig en mottagare. 

Vidare beskriver Änggård (2006, ss. 153–165) i sin etnografiska studie att bildskapandet i 

förskolan, består av två kulturer, barns och vuxnas. Där barns kultur ofta är sekundär 

gentemot vuxnas kultur. När barn skapar bilder görs det ur ett här och nu perspektiv, medan 

pedagoger vill att det ska finnas ett syfte och mål för att kunna erövra ny kunskap. Bilderna 

som barn skapar när de skapar fritt, utgår från deras fantasi på en generell nivå. När vuxnas 

kultur styr är syftet oftast att barn ska gestalta något som de upplevt och fokus blir istället att 

skapa konkreta och korrekta bilder. På så vis är det vuxna som värderar barns bilder. Här blir 

skapandet kravfyllt, vilket ofta leder till att barn tappar intresset, för rädslan att göra fel blir så 

stor. I kravlöst bildskapande läggs verklighetsbilden åt sidan och skapandet bygger på fantasi, 

lustfylldhet och tid och rum försvinner. Detta gör att den skapande processen är betydelsefull, 

anser Änggård utifrån hennes undersökning, där barns agerande och meningsskapande i 

bildaktiviteter i förskolan är fokus och studeras.  

 

Upplevelser behövs för att kunna skapa, leka och lära. Upplevelserna frambringar erfarenheter 

som utgör basen i barns utveckling. Kroppens upplevelser befästs av sinnesträning, genom 

skapande stimuleras sinnena och upplevelser kan då appliceras i nya lärandesituationer. Med 

hjälp av sinnena tas omvärlden in. En helhetsupplevelse skapas när barn ges möjlighet att 

måla med färg, då upplevelsen blir konkret i samma ögonblick som färg och form bearbetas 

och upplevs genom de olika sinnen, vilket gör att olika uttrycksformers gränser suddas ut 

(Änggård 2006, ss. 153–165). Levin (2012, s. 83) lyfter att skapande innebär att visa ny 

förståelse och kunskap för omvärlden, med hjälp av förmågan att på olika kreativa sätt skapa 

nya gestaltningar med hjälp av att använda teckensystem och medier. En skapande process 

skiljer sig åt från en process där målen är tydliga och konkreta innan processens start. I en 

skapande process samverkar tanke och känsla. Vart vägen leder synliggörs i görandet. I 

processen skapas och formas tecken med hjälp av förståelse och upplevelser. En idé fångas 

och bearbetas, med inslag av förskjutning, förkastning och omarbetning. I reflektionen över 

skapandet kan förståelsen för processen synliggöras, menar Levin.  

 

I barns första stadium i en skapande process, ligger ett större fokus på att utforska enligt 

Braxell (2010, ss. 48–49, 54–55) än att gestalta något konkret. Första möte med ett nytt 

material handlar om att försöka förstå hur materialet fungerar och få en materialkännedom, 

med hjälp av sinnena (känsel, lukt, smak hörsel och syn). Utforskandet är inte beroende av 

ålder, utan av tidigare erfarenheter av det specifika materialet. Betydelsen av att barn får möta 

och bekanta sig med olika material i tidig ålder lyfts fram, för att barn ska få ett rikt och 

utvecklat bildspråk. Skapandet kan då lämna utforskningsstadiet och gestaltandet kan börja ta 

form, enligt Braxell.  
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Bendroth Karlsson (1998, ss. 72–73) lyfter även detta, när färg som redskap beskrivs. 

Kunskap om färgens materiella egenskaper i form av möjligheter och begränsningar är en 

förutsättning för att kunna använda färg som redskap. Färgens olika egenskaper, hur 

upplevelsen av att färgen skiftar beroende på ljus och färgers inverkan på varandra, lyfts som 

exempel. När gestaltning med hjälp av färg används kan föremål, rörelse, ljus, upplevelser 

och tankar skapas, menar Bendroth Karlsson när hon utgår ifrån sin avhandling. Där hon 

undersöker hur förskolan/skolan; lär barn att göra bilder, hur det samtalas om bilderna och hur 

barns egna konstnärliga uttrycksförmåga reflekteras kring. 

 

Vår tolkning är att den skapande processen är beroende av vilka möjligheter och 

förutsättningar som barn ges till att utforska och i vilken utsträckning barn får möta nya 

material. Pedagogers kunskaper om olika material och metoder är viktiga förutsättningar för 

att möjliggöra det som tidigare beskrivits. I avsnittet som följer beskrivs Karlsson Häikiö, 

Bendroth Karlsson och Braxell tankar kring vikten av att pedagoger kan inta olika roller, för 

att kunna bemöta barn i deras skapande process.  

Pedagogers roll i den skapande processen 

Karlsson Häikiö (2007, ss. 150–151) redogör för att interaktion med pedagoger är en viktig 

del i barns skapande process. För att utmana barn behövs en lyhördhet och respekt hos 

pedagogen, för att en medvetenhet från det konkreta till det abstrakta symbolspråket ska 

kunna utvecklas. En viktig komponent för barns skapande process nämns vara pedagogens 

intagande av olika roller. Braxell (2010, ss. 62–63, 69) beskriver att pedagog som 

medkonstruktör innebär att ha en aktiv passivitet, att kunna skifta och inta olika roller. Det 

kan innebära att ena gången starta en process för att i nästa, stötta i utforskande som barn 

redan påbörjat. För att hjälpa barn att hålla deras hypoteser, idéer och frågor vid liv, är viktiga 

grundläggande delar; att se det som händer, lyssna på det som sägs, bli inspirerad av det som 

sker och lära av det barn gör. I rollen som medkonstruktör kan det vara av betydelse att våga 

vänta och inte rycka in för snabbt. Ge barn tid till att utforska materialet, innan krav på 

gestaltning ställs, lyfts som grundläggande delar. Risken med att som pedagog i all välmening 

visa vad som kan skapas, med till exempel fingerfärg, är att barn hämmas i sitt utforskande. 

Med hämmas menas att barns intresse kan avta eftersom att skapandet blir kravfyllt, vilket 

kan ske om till exempel pedagogen börjar att måla konkreta bilder, som en blomma eller en 

elefant. En annan väg att gå, är att låta barn ”smittas” av andra barns utforskande, eftersom de 

befinner sig på en liknande nivå i utforskande. Om pedagoger vill stödja barn är det av största 

vikt att först imitera, att försöka efterlikna det barn gör, för att sedan kunna utmana dem 

vidare, anser Braxell. 

 

Bendroth Karlsson (1998, s. 218) framhåller att pedagogers kunskap om och kring 

bildskapande avspeglas i deras förhållningsätt i mötet med barn. Om kunskap, behärskande 

och en säkerhet finns bidrar det till en öppenhet för improvisation. Barns idéer kan fångas och 

lyftas in i aktiviteten och den på förhand gjorda planeringen kan frångås. Verksamheten visar 

på så vis att det inte finns en ”rätt väg” utan är öppen för alternativa vägar. I 

kommunikationen med barn visar pedagogen på ett undersökande förhållningsätt. Pedagoger 

som är osäkra i sin roll när det kommer till bildskapande går däremot oftast in och styr 

aktiviteterna för mycket eller lämnar barn ensamma i sitt utforskande. Till skillnad från det 

ovan beskrivna är det av stor vikt att följa planeringen som är gjord på förhand, då 

improvisation ogillas och skapar en osäkerhet hos pedagogen. Förhållningsättet bidrar inte till 

att fånga barns engagemang, vilket gör att de får svårt att se en mening i det som sker och 

görs.  
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Vår tolkning är att när barn ges tid i deras utforskande och kraven släpps på att något konkret 

ska gestaltas, skapas förutsättningar för barns skapande process. Pedagogers förhållningssätt 

blir här en viktig utgångspunkt för att detta ska kunna ske. Ett förhållningssätt där barns idéer 

fångas och lyfts in i aktiviteten förespråkas, samt att aktivitetens ramar inte är fasta, utan 

skapas i samspelet mellan barn och mellan barn och pedagoger. För detta krävs det en 

öppenhet och en säkerhet i den egna pedagogrollen. Förutsättningar för att pedagoger ska 

kunna inta denna roll beskrivs vara att kunskaper samt att behärskande finns om materialet. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I detta avsnitt redogörs för den teoretiska utgångspunkt som vår studie vilar på nämligen 

Vygotskijs perspektiv på människans relation till världen, vilken barnsyn det genererar i och 

hur fantasi, kreativitet och pedagogers förhållningsätt kan sättas i relation till lärande. Detta 

sätts i relation till Reggio Emilia filosofins tankar och värderingar. En kännedom och 

medvetenhet om att Reggio Emilia är en filosofisk utgångspunkt finns. I vår studie anses 

Reggio Emilia filosofin komplettera Vygotskijs tankar och teori varav den beskrivs under 

detta avsnitt. 

Människans relation till världen 

Det finns olika synsätt på relationen mellan människan och världen. Å ena sidan anses världen 

enbart påverka människan. Vuxenvärlden styr vad barn som föds som tomma kärl ska fyllas 

med för kunskap. Å andra sidan finns det de som tar ett barncentrerat perspektiv, där barn 

anses besitta kvaliteter redan från födseln som mognar steg för steg, under beskyddande av 

vuxenvärlden. Vygotskij ställer sig kritisk till den dualistiska uppdelningen mellan människan 

och världen. Han menar att människors målmedvetna och meningsfulla aktiviteter, är 

resultatet som kulturen är byggd på. På så sätt kan människan och världen inte skiljas åt, utan 

människan skapar kultur samtidigt som människan tar till sig befintlig kultur. Relationen 

beskrivs som ömsesidig och förändras ständigt (Strandberg, 2006, ss. 18–19). Kopplingar kan 

göras till Reggio Emilia filosofins tankar och den syn på undervisning och pedagogik som 

dess grundare Loris Malaguzzi har, att barn inte kan isoleras och skiljas åt från samhället. Det 

förespråkas att förskolans institution samarbetar och sammanlänkas med samhället, eftersom 

det som sker i samhället också påverkar barn, varav barn behöver involveras i samhället. Det 

finns en stark tilltro till demokrati inom Reggio Emilia filosofin och det är även ett av de 

starkaste kännetecknen inom denna filosofi (Smidt 2014, ss. 24–41) och föreliggande i denna 

studie.  

 

Således förespråkar Vygotskij men även Reggio Emilia filosofin att samhället och människan 

inte kan skiljas åt från varandra. Människan lär av den befintliga kultur som råder samtidigt 

som kulturen skapas och förändras i mötet med människan. Vår studie vilar på detta 

dualistiska synsätt, vilket gör att barn på förskolan inte kan uteslutas från det som sker i 

samhället, då barn är en del av den befintliga kulturen, samtidigt som de påverkar kulturen till 

att förändras och omskapas.  

Barnsyn 

Vygotskijs (1995, ss. 9–11) barnsyn bygger på en helhetssyn, där alla människor även det lilla 

barnet är kreativa och där förnuft och känsla hör ihop. Barn ses som kompetenta och ständigt 

aktiva. Nya sätt att tänka sökes ständigt, vilket kan generera ny förståelse för sin omvärld. 

Vygotskijs syn på barns utveckling skiljer sig från andra teoretikers syn, eftersom han inte 

anser att barns utveckling bygger på deras mognad utan ständigt pågår. (Säljö, ss. 116–117, 

120, 122). Även Reggio Emilia filosofin har en barnsyn, där barn ses som kompetenta ur en 

helhetssyn. Där förmågor att bygga relationer, kommunicera, vara fantasifulla, kreativa och i 

frågasättande är viktiga egenskaper som lyfts. För att barn ska kunna utvecklas behöver de få 

tillgång till alla sina resurser, alla sina hundra språk och en miljö som är rik, komplex och 

utmanar barns utforskande (Smidt 2014, ss. 50, 74–76, 126).   
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Således är den barnsyn som vår studie tar stöd av och bygger på att barn är kompetenta, aktiva 

varelser som ständigt söker ny förståelse för sin omvärld genom ifrågasättande. Därför är 

barns utforskande en viktig del för sökandet av ny förståelse, men även pedagogers 

bemötande av barns utforskande under den skapande processen.   

Fantasi och kreativitet i relation till lärande 

Ett fundament i människors utveckling är enligt Vygotskij social kompetens. Mänskligt 

samspel i alla dess former definieras som social kompetens. I sociala relationer har barns 

förmågor sina rötter, med barns förmågor menas intellektuella, emotionella, sociala och 

existentiella. Därför kan samspel inte enbart ses som en metod för att stödja lärande och 

utveckling, utan lärande och utveckling är samspel. Det finns två sätt enligt Vygotskij för 

människor att förhålla sig till sin omvärld. Å ena sidan sker en anpassning till omvärlden, 

genom återskapning av verkligheten. Å andra sidan utvecklar och förändras vår bild av 

omvärlden och skapar något nytt, vilket gör oss människor framtidsinriktade (Strandberg, 

2006, ss. 47, 99). När något nytt skapas av människan innebär det kreativitet enligt Vygotskij 

(1995, ss. 7–11). Fantasi är en beskrivning av den kreativa förmågan, som skapas utifrån den 

verklighet barn tar in och deras tidigare erfarenheter. Fantasi och verklighet berikar varandra, 

desto mer erfarenheter av verkligheten desto större möjlighet till rik fantasi. Erfarenheter och 

känslor tolkas med hjälp av fantasi och förenar känsla och syfte. Imitation skapar erfarenheter 

hos barnet, som sedan återskapas eller reproduceras i en kreativ process. 

 

Inom Reggio Emilia filosofins (Karlsson Häikiö 2007, ss. 39–42) anses istället omvärlden 

betraktas med både en konkret och magisk syn av barn. Barn är kompetenta från födseln, men 

har inte lika många erfarenheter av omvärlden som vuxna, varav barns magiska syn skulle 

kunna associeras med Vygotskijs (1995, ss. 7–11) begrepp fantasi. Barn söker förståelse och 

förklaring för sina upplevelser och för omvärlden med hjälp av sin magiska syn, antaganden 

och hypoteser (Karlsson Häikiö 2007, ss. 39–42). I Reggio Emilia filosofin ses uppmuntrande 

av personliga resurser som en förutsättning för att föda kreativitet och fantasi, vilket innebär 

att det inte är en förmåga som bara ett fåtal besitter eller automatiskt har. Att förmedla, 

gestalta och ta ställning är ett naturligt sätt för barn att vara kreativa och tillägna sig ny 

kunskap (Wallin 2003, ss. 50–51).  

 

Vygotskij anser att fantasi är grunden för kreativiteten i all mänsklig aktivitet. Skapande som 

metod är en aktivitet för alla och inte bara för genier. Med hjälp av den skapande fantasin kan 

barn bekräfta sig själv och med hjälp av en handling gestalta det som existerar inte enbart för 

dem själva, utan även för andra. Vikten av att skapande ges tid och rum i förskolan, lyfts för 

att barn ska ges möjlighet att utveckla fantasi och kreativa metoder. Vidare beskrivs att inga 

specifika ämnen ses som mer lämpliga än andra för att arbeta med kreativitet. Det handlar om 

att skapa rutiner där återskapande går hand i hand med kreativitet (Strandberg, 2006, ss. 99–

104). 

 

Således är vår tolkning att Vygotskij och Reggio Emilia filosofin är överens om att fantasi, 

magisk syn och verklighet berikar varandra, genom att fantasi växer fram ur verkliga 

erfarenheter. Kreativitet innehas inte av enstaka människor, utan alla människor kan utveckla 

sina kreativa förmågor med hjälp av fantasin. Skapande som metod kan på så vis gynna 

utvecklandet av barns kreativa förmågor under en skapande process.  
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Pedagogers förhållningssätt i relation till lärande 

Reggio Emilia (Wallin 2003, ss. 23–29 44-45, 59) lyfter att denna filosofi inte ska ses som 

någon metod som går att ta från ett sammanhang till ett annat. Utan snarare ett sätt att tänka 

och arbeta utefter, för att kunna förändra sitt synsätt och se saker ur flera olika perspektiv.  

Det kan ses som ett förhållningsätt som kan hjälpa pedagoger att utforma egna metoder i sin 

verksamhet. Ett utmanade förhållningssätt i stället för ett undervisande förespråkas. Utmanade 

förhållningssätt innebär att pedagoger ser, lyssnar och försöker förstå vad barnen utforskar för 

att kunna utmana dem vidare, genom att ställa öppna frågor. För det krävs en nyfikenhet hos 

pedagoger. Processen lyfts fram som viktigare än den färdiga produkten, pedagoger bör lära 

sig att hantera och släppa på kontrollen. I detta förhållningssätt är det viktigt att ha ett här och 

nu perspektiv och ett stort engagemang i processens alla delar, före, under och efter. 

 

Vygotskij lyfter vikten av pedagoger som utmanare, men även som deltagare i barns 

aktiviteter, eftersom lärande är en process som sker i interaktion med andra människor. Med 

deltagande anses att vara närvarande i det som sker, för att kunna utmana barn vidare i deras 

utforskande och lärande i de aktiviteter som sker på förskolan (Strandberg, 2006, ss. 149–

153). Vygotskij har myntat begreppet "den närmaste utvecklingszonen", det innebär att det 

barn kan idag tillsammans med en pedagogs vägledning eller en kamrat, kan de inom snar 

framtid själva. Det handlar om att utgå från där barn befinner sig i sin utveckling här och nu, 

för att utmana dem vidare inom deras potentiella utvecklingszon, dit de är på väg 

kunskapsmässigt (Säljö 2005, ss. 122–123).  Kritik har riktats emot Vygotskijs begrepp "den 

närmaste utvecklingszonen", då det visat sig i flera studier att barn som fått vägledning att 

utföra en uppgift, inte klarar att utföra den själv nästa gång. Det sägs kunna bero på att 

avståndet från barnets egna utvecklingsnivå varit för stort (Jensen, 2016, ss. 49–50). Barns 

nyfikenhet och frågor kring abstrakta fenomen i världen bör pedagoger ta till sig, bekräfta, 

visa intresse för och inte vara rädda för att starta resonemang i interaktion med barngruppen. 

Förståelse hos barnen kanhända inte blir det samma som hos pedagogen. Här är det 

spänningen av att få delta i resonemanget som kan leda till att nyfikenheten väcks och kan 

bidra till barns utveckling på deras nivå. Betoning på att kunskap inte överförs eller 

implanteras, utan en möjlig väg till utveckling ska skapas lyfts (Strandberg, 2006, ss. 52–53). 

 

I vår studie utgår vi från de resonemang som Vygotskij och Reggio Emilia filosofin lyfter att 

inte ett undervisande förhållningsätt hos pedagoger framträder, utan ett utmanade 

förhållningssätt förespråkas där fokus ligger på processen. Vi anser att processen en möjlig 

väg fram till lärandet och borde prioriteras framför det färdiga resultatet. Därför är det viktigt 

att utgå ifrån vart barn befinner sig i sin utveckling idag, för att kunna utmana dem vidare 

inom deras potentiella utvecklingszon. Process och ett utmanande förhållningsätt är två 

begrepp som är viktiga i vår studie. 
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METOD  
För vår studie används en kvalitativ forskning med en mini etnografiskansats. För att uppnå 

studiens syfte, används deltagande observation som verktyg för att studera om barns uttryck 

under en skapande process när de möter fingerfärg, varierar i relation till olika bemötande från 

en pedagog. Här nedan ges en redogörelse för vad metoden innebär, genomförande av studien 

beskrivs och likaså vilka etiska ställningstaganden som tas hänsyn till.  

Kvalitativ forskning 

Bryman (2011, ss. 372–373) redogör för att till skillnad från en kvantitativ forskning som 

bygger på siffror och mätning, ligger fokus i den kvalitativa forskning på att tolka och försöka 

förstå, det som styr människors agerande. Kvalitativ forskning anses av Bryman vara 

ostrukturerad eftersom det är svårt att förutspå vad som kommer att ske i den sociala 

situationen mellan deltagarna. Den blir därför processinriktad, vidare lyfts att i den 

kvantitativa forskningen förespråkas en distans till kunskapsområdet som undersöks för att 

kunna vara objektiv. I en kvalitativ forskning är det tvärtom, här förespråkar forskaren att ha 

en närhet till de som medverkar och det som undersöks i studien. Deltagarnas naturliga miljö 

lyfts fram som en viktig faktor, då den är bekant för de som medverkar. I vår studie är det en 

extra viktig faktor eftersom studien riktas emot yngre barn. När en kvalitativ forskning utförs 

beskriver Fejes och Thornberg (2015, ss. 36–37) att fördelen är att det som sker i stunden kan 

observeras, för att sedan tolkas. Att erfarenheter och insikter människor besitter kan generera 

ny förståelse för omvärlden, är styrkan inom denna metod. Kritiken och ifrågasättandet riktas 

mot tillförlitligheten i en kvalitativ forskning, eftersom forskarens bakgrund och erfarenhet 

påverkar hur resultatet tolkas. Viktigt att komma ihåg är att det som framkommer av en 

kvalitativ forskning inte är en absolut sanning utan en tolkning av verkligheten. 

Etnografisk studie  

Dovemark (2007, ss. 134–136) beskriver att inom kvalitativ forskning kan etnografi användas 

som ansats. Etnografi innebär observation av sociala processer, där fokus och intresse riktas 

emot dels vad som sker, i form av handlingar, samt vad deltagarna i studien uttrycker i ord 

kring förståelsen av de handlingar som utförs. Roos (2014 s. 49) redogör för vikten av att 

lyssna på alla barns uttryck, som till exempel kroppsspråk, mimik och bild. Om bara de talade 

orden är i fokus, kan viktig information förbises. Vidare redogör Dovemark (2007, ss. 134–

136) för att en etnografisk studie pendlar forskaren ständigt mellan att samla in nya data och 

analysfasen, vilket innebär att det som observeras ideligen ställs i relation till teori. Målet med 

en etnografisk studie är att upptäcka mening och förståelse bakom människors agerande, med 

hjälp av hur de tolkar situationen. Vikten av att vara lyhörd, nära det som sker och visa 

empati, lyfts fram för att kunna ta deltagarnas, i denna studie barns perspektiv. När vuxnas 

uppfattning om barns uttryck är i fokus, är det ett barnperspektiv, medan barns perspektiv 

innebär att barns uttryck är i fokus. Om barnperspektiv och barns perspektiv ställs i relation 

till varandra, kan medvetenheten om dessa två begrepps skillnader öka möjligheten till att 

närma sig och ta barns perspektiv. Kärnan i en etnografisk ansats är att forskaren befinner sig 

tillsammans med deltagarna i studien och utför observationer. Forskarens medvetenhet om att 

det inte går att vara objektiv när en etnografisk studie utförs, lyfts fram som en viktig aspekt. 

Observationerna riktas mot att öka förståelsen för andra människor. Via deras sätt att ge 

uttryck för erfarenheter, åsikter och tänkande i en specifik situation, i deltagarnas naturliga 

miljö (Roos 2014, ss. 49–50).  
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Utifrån det Roos beskriver väljer vi att göra en mini etnografiskstudie, då vårt syfte är att 

studera om barns uttryck under en skapande process när de möter fingerfärg, varierar i 

relation till olika bemötande från en pedagog. Med mini etnografisk studie menar vi att vi 

utför en etnografisk studie, men i ett mycket mindre format. 

Deltagande observation  

Observation innebär att titta på händelser i specifika situationer med nya ögon. I vår studie 

innebär den specifika situationen barns skapande process med fingerfärg. Om det som 

framkommer i observationen dessutom kopplas till forskning kan praktik och teori föras 

samman och ge utökad kunskap om barns utveckling och lärande. Som forskare krävs en 

medvetenhet om att allt inte kommer att kunna observeras, då många saker sker samtidigt 

(Kihlström, 2007, ss. 30–32). Rubinstein Reich och Wesén (2007, ss. 15–16) redogör för att 

det vanligaste hjälpmedel vid observation är penna och papper. Oftast skrivs det som sker ner 

direkt, men kan även ske i nära anslutning till observationen.  

 

I vår studies observationer används ett löpande protokoll (se bilaga 2), vilket enligt Rubinstein 

Reich och Wesén (1986, ss. 15–16) innebär att den som observerar skriver ner det som sker 

och sägs under en bestämd tid med egna ord. Vidare beskrivs vikten av att det som sker skrivs 

ner så detaljerat som möjlig och att i början av protokollet beskriva utgångsläget för 

observationen. I utgångsläget beskrivs datum, tid, rummets miljö, vilka som deltar och vad 

som sker strax innan observationen startar. Observationerna i vår studie kompletteras med 

ljudinspelning av två anledningar, dels för att studien riktas mot de yngre barnen i förskolan, 

där det verbala språket eventuellt inte är fullt utvecklat och dels för att minska de intryck som 

den deltagande observatören behöver lägga fokus på. När fokus inte behöver läggas på det 

som uttrycks verbalt med munnen, kan fokus öka när det gäller barns övriga uttryck, så som 

kroppsspråk, mimik, ansiktsuttryck och andra rörelser. 

 

Inför våra deltagande observationer diskuterades om ordinarie pedagog på 

förskoleavdelningen skulle leda den skapande processen med fingerfärgen, eller om en av oss 

skulle ta rollen som pedagog. Vi beslutade att en av oss skulle ta pedagogrollen och leda den 

skapande processen med barnen. På förhand diskuterades inget specifikt förhållningssätt som 

skulle antas, utan den deltagande observatören som tog pedagogrollen, styrde sitt agerande 

utifrån vad barnen gav uttryck för i mötet med fingerfärgen. 

 

Våra deltagande observationer utfördes i förskoleavdelningens ateljé som förberedes innan 

barngruppen kommer in. Stolarna kring det låga rektangulära bordet tas bort, samt att bordet 

flyttas till rummets centrum. Det för att barnen ska kunna röra sig fritt runt bordet när de 

möter materialet. För att minska intrycken från befintligt material i ateljén, täcks det över med 

hjälp av lakan. Tester om vart mobilen ska ligga, för att uppnå bästa ljudupptagning görs. 

Wellpappen tejpas fast på bordet för att inte glida omkring. Valet att använda wellpapp istället 

för vanligt papper görs för att dess struktur skulle kunna bidra till att förstärka barns sinnliga 

upplevelse. De tre glasskålarna med fingerfärg ställs ut mitt på bordet (se bilaga 3). Det 

material som kan tillföras under observation 2, när barn under ledning av den deltagande 

observatören möter fingerfärg är; sand, pärlor, fjädrar, pompom bollar och glitter. Även dessa 

väljs ut på grund av deras olika strukturer och egenskaper. För att öka nyfikenheten till 

materialet placeras de i genomskinliga glasskålar istället för i burkar, vilket görs för att 

utmana och ge barnens utforskade en knuff eller en ny ingång som kan föra den framåt. 



 

12 

 

Genomförande 

Under studiens första fas, där syftet formulerades, valdes fingerfärg ut som det material som 

barnen fick möta och utforska i en skapande process.  

 

Förskolechefen kontaktades via mail och fick information om studiens syfte och vad som 

förväntades av pedagogerna på den tilltänka avdelningen för studien. Förskolechefen 

kontaktade i sin tur pedagogerna och fick ett samtycke till att studien fick utföras där. 

Missivbrev (se bilaga 1) formulerades till vårdnadshavarna där studiens syfte och metod 

beskrevs, samt de etiska ställningstaganden som tas och deltagarnas rättigheter. I samråd med 

pedagogerna på förskoleavdelningen beslutades att pedagogerna delar ut missivbreven och 

samlar in medgivandeblanketten från vårdnadshavarna. När medgivandeblanketterna kommit 

in respekteras vårdnadshavarnas val och därefter valdes åtta barn ut med hjälp av lottdragning 

och bildade två grupper. Tid för de deltagande observationerna bestämdes i samråd med 

pedagogerna på förskolan för att passa verksamheten.  

 

För att kunna uppnå studiens syfte utfördes studien i två delar med varje grupp barn. Först 

mötte barnen fingerfärgen på egen hand utan att den deltagande observatören intagit 

pedagogrollen och integrerade med barnen. I del två som skedde under samma dag, mötte 

barnen materialet tillsammans med den deltagande observatören som intagit pedagogrollen.  

 

Under de deltagande observationerna intog vi olika roller. I del 1, var vi båda deltagande 

observatörer, vilket innebar att vi var närvarande i rummet, men ej samspelade med barnen. I 

del 2 var det en av oss som hade samma roll som under del 1, medan den andra intog 

pedagogrollen som aktiv deltagande observatör i samspelet med barnen. Den som observerade 

utan att samspela satt på en rullpall, detta gjorde att den deltagande observatören enkelt kunde 

förflytta sig runt i rummet och kunde observera det som skedde runt bordet.   

 

I transkriberingsarbetet sammanställdes observationsanteckningarna i de löpande protokollen, 

av den som observerade och ljudinspelningarna sammanställdes av den som aktivt observerat 

och intagit pedagogrollen under observationerna.  

Urval 

Bryman (2011, ss. 350–351, 394–395) beskriver att i en kvalitativ forskning, görs målstyrda 

urval. Med målstyrda urval menas att olika faktorer, så som vilket sammanhang, tid och 

individer som avses vara med i studien. I vår mini etnografiska studie är det en yngre 

barnavdelning på en förskola som väljs ut. Anknytning till rektorsområdet finns, samt en viss 

kännedom om avdelningens lokaler och pedagogerna som arbetar där. Utifrån 

medgivandeblanketterna från barnens vårdnadshavare, skapas två grupper med fyra barn i 

varje, med hjälp av lottdragning. Barnen är i åldrarna två till tre år och på så vis är det 

målstyrda urvalet förskoleavdelningen och åldern på barnen, men inte specifika individer. 

Alltså inte utifrån att vi vet vilka barnen är, till exempel hur barnen skulle kunna agera i den 

skapande processen med fingerfärgen. Det ville vi undvika för att kunna få ett så tillförlitligt 

resultat som möjligt.  

Etiska ställningstaganden 

Det finns tydliga riktlinjer från Vetenskapsrådet (2011) att förhålla sig till när det gäller etik 

och förhållningsätt när en studie ska utföras. En utgångspunkt är individskyddskravet, som 

ska skydda de medverkande från skada och kränkning.  Informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekrav, är fyra krav som tydliggör vad individskyddskravet 

innebär.  
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Informations- och samtyckeskravet innebär att forskaren informerar deltagarna om studien 

syfte, vilken metod som avses användas och att deltagande är frivilligt. Därefter tar deltagarna 

ställning om sin medverkan och ger sitt samtycke eller ej. Hur de uppgifter som framkommer 

i studien avses användas faller under nyttjandekravet. Konfidentialietetskravet, tar upp att 

deltagandet sker anonymt och att deltagarnas identitet inte kan röjas (Vetenskapsrådet ss. 5–

16).  

 

Vår mini etnografiska studie riktades mot yngre barn, vilket innebar att det var 

vårdnadshavare som gav sitt samtycke till deras barns deltagande. Det betydde inte att barns 

egna val till deltagande kunde bortses, utan beaktades genom hela forskningsprocessen. 

Vårdnadshavare gavs information med hjälp av ett missivbrev (se bilaga 1). I missivbrevet 

redogjordes för vår studies syfte och att verktyget som användes var observation.  

Observationerna som utfördes kompletterades med ljudinspelning, vilket även beskrevs och 

motiverades. Empirin som samlades in, behandlades med största varsamhet, för att inga 

obehöriga skulle kunna ta del av den. Samtliga uppgifter som framkom nyttjades enbart för 

denna studies syfte. Fiktiva namn på barn, pedagoger och förskola användes för att identiteter 

skulle skyddas och alla uppgifter kring deltagarna i studien blev därför konfidentiella. Vikten 

av att etiken hölls levande genom hela forskningsprocessen var av betydelse, för att inte 

individskyddskravet skulle förbises.  

 

Som tidigare nämnts är det av största vikt att när en studie riktar sig mot yngre barn, att 

forskaren är lyhörd och observant på barns vilja och uttryck när de förmedlar att de inte vill 

delta. Ett exempel på det kan vara att om ett barn väljer att lämna rummet, kommer det att 

accepteras. Vilket styrks av det Löfdahl (2014, ss. 32–42) lyfter, att forskare under 

deltagandeobservationer bör vara lyhörda och uppmärksamma på barns agerande och olika 

uttryck, att säga stopp till deltagande. Empirin i vår studie kommer att samlas in vid olika 

tillfällen, varav vikten att ständigt reflektera över vart empirin förvaras, för att inte obehöriga 

ska ges tillgång till den. Ljudinspelningar sker med hjälp av telefon, när dagens observationer 

är utförda, laddas ljudfilen in på en dator och observationsanteckningarna förvaras i en mapp. 

När empirin är tolkad, behandlad och examensarbetet är godkänt, förstörs 

observationsanteckningarna och ljudinspelningarna raderas.  

Reliabilitet och validitet 

Roos (2014, ss. 51–52) beskriver att validitet handlar om att studien undersöker det den ska 

undersöka. Validiteten kan stärkas genom att syftet och frågeformuleringarna hålls levande 

genom hela studien. I vår studie innebär det att när de deltagande observationerna utförs, 

gäller det att vara väl förberedd och insatt i vad som ska observeras för att uppnå syftet i 

studien. Validiteten stärks ytterligare genom att ljudinspelning används i studien, då 

observatörens fokus kan riktas emot barns olika sätt att uttrycka sig på. Ljudinspelningen kan 

lyssnas på flera gånger i analysarbetet, vilket kan bidra till att viktig information inte förbises.  

Reliabiliteten kan även ökas genom att ljud spelas in, Roos (2014, ss. 51–52) lyfter att när 

empirin samlas in med hjälp av olika verktyg ökar potentialen att besvara studiens syfte så 

nära den faktiska verkligheten. Vidare framställes för att öka reliabilitet ytterligare i en mini 

etnografisk studie lyfts vikten av att strukturera upp arbetet noggrant, för att som forskare 

kunna lägga förförståelse åt sidan, för att kunna besvara studiens syfte. Mängden insamlad 

empiri och noggrannhet under insamlandet kan öka reliabiliteten. I vår studie utförs 

observationer på två grupper med barn vilket kan öka reliabiliteten eftersom den insamlade 

empirin blir rikare, vilket kan förstärka resultatet i vår studie.  
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Analys  

Vår studies analys grundas på en interpretativ fenomenologisk analys. Fejes och Thornberg 

(2015, ss. 148–156,) beskriver, att en interpretativ fenomenologisk analys bygger på att 

analysera informanternas presenterade uttryck md hjälp av tolkning på en kontextuell nivå. 

Analysen sker i fyra steg, vilka är forskaren första möte med texten, identifikation av 

kategorier, kluster av överordnade kategorier och genomförande av översiktstabell. Fejes och 

Tornberg (2015, ss. 148–156,) lyfter vikten av att som forskare utföra transkriberingen själv 

och att vara noggrann i transkriberandet. Detta för att underlätta det fortsatta analysarbetet, 

eftersom egna reflektioner och tankar utvecklas under transkriberingen. I steg 1, forskaren 

första möte med texten, ligger fokus i analysarbetet på att lägga tidigare forskning och 

erfarenheter åt sidan, för att kunna vara öppen när transkriberingen läses igenom. Vikten av 

att vara noggrann och läsa den transkriberade texten flera gånger lyfts av Fejes och Thornberg 

(2015, ss. 148–156,). Reflektioner i form av tankar och idéer som väcks, antecknas i 

anslutning till stycket i texten. I steg 2, identifikation av kategorier, identifieras olika 

kategorier för att strukturera upp analysen och för att lyfta fram det kärnfulla i 

transkriberingen. Kategorierna namnges utifrån innehållet i texten. De kategorier som 

framkommer kan upplevas att de drar åt olika håll och vara långt ifrån varandra. I steg 3, 

kluster av överordnade kategorier, ligger därför fokus på att föra samman de olika 

kategorierna som hänvisar till samma sak, till en ny kategori. Det fjärde steget, genomförande 

av översiktstabell, plockas värdefulla citat från varje kategori ut från transkriberingen och 

placeras i en tabell. Citaten förstärker det centrala i varje kategori. 

 

I vår studie transkriberades observationsprotokollen och ljudinspelningarna samma dag som 

de deltagande observationerna utfördes. När transkriberingarna var klara, parades de samman 

med varandra vid de tillfällen där både ljudinspelning och observationsanteckning fanns för 

att skapa en tydligare bild av det som skett. Sedan började vi steg 1 av analysarbetet, där 

transkriberingarna lästes flera gånger för att vi skulle bli bekanta med dess innehåll. Under 

läsningen antecknades våra reflektioner i marginalen på transkriberingarna. I steg 2 av 

analysarbetet användes överstrykningspennor i olika färger, för att markera det kärnfullaste 

innehållet i våra transkriberingar. Olika kategorier skapades med hjälp av färgerna på 

överstrykningspennorna. De kategorier som framträdde var, den uppmärksammande-, den 

uppmuntrande-, den utmanande-, och den undvikande pedagogen. Att utforska på egen hand, 

utforska genom att imitera en pedagog och utforska genom att imitera en kamrat. Samt 

bekräfta det barn gör, bekräfta genom att uppmuntra, bekräfta genom att utmana och ej ge 

bekräftelse är också kategorier som framträder under detta steg i vår analys. I steg 3 

studerades kategorierna igen och de kategorier som ansågs beskriva samma sak fördes 

samman och nya kategorier skapades. Dessa kategorier blev; pedagogens bemötande, barns 

utforskande och bekräftelsens betydelse. Under analysarbetets sista steg valdes citat ut från 

transkriberingarna för att förstärka det viktigaste och mest kärnfulla inom varje kategori. 
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RESULTAT 
Två grupper med barn var delaktiga i studien som utfördes i två delar, observation 1 och 

observation 2. Resultatet kommer att presenteras på samma sätt. I båda observationerna ligger 

fokus på barnens uttryck i den skapande processen, när de möter fingerfärg. Under rubrik 

Observation 1 redovisas vad som sker när barnen möter fingerfärg på egen hand, medan under 

rubrik Observation 2 redovisas vad som sker när barnen möter fingerfärg under ledning av en 

deltagande observatör som intagit pedagogrollen. I analysarbetet framträder fyra U:n av 

bemötande hos pedagoger under barnens skapande process. Dessa variationer av bemötande 

som pedagoger tar är; det uppmärksammande-, det uppmuntrande-, det utmanade- och det 

undvikande. Nedan redovisas vad som framkommer i Observation 1 och observation 2 med 

hjälp av citat från observationsprotokollen och ljudinspelningarna. 

Observation 1 

När båda barngrupperna kommer in i rummet, står bordet med fasttejpad wellpapp i centrum 

och stolarna är borttagna. På bordet står tre glasskålar med färg i. Barnen i både grupp A och 

B väntar med att gå in i rummet tills den deltagande observatören som intagit rollen som 

pedagog, går in. 

 

Barngrupp A: 

 

Barnen kommer in i rummet, tre av barnen går sakta fram till bordet och ställer 

sig vid ena hörnet. Det fjärde barnet placerar sig en meter ifrån bordet. Barnen 

ler och skrattar, mungiporna åker uppåt och ögonen är stora och vidöppna. Ett av 

barnens mungipor hänger ner, blicken fästs i golvet 

  

Tre av barnen tar händerna och lägger ner dem på wellpappen. Drar händerna 

över wellpappen, fram och tillbaka, drar fram och tillbaka, drar fram och 

tillbaka, drar fram och tillbaka. Fortsätter att skratta och göra ljud. Rörelserna 

blir intensivare för att sedan minska i intensitet, till att bli intensivare igen 

  

Ett av barnen tittar på färgen med stora vidöppna ögon, sedan på den deltagande 

observatören (som intagit rollen som pedagog och är närvarande utan att samspela 

med barnen). Tittar på färgen igen och på den deltagande observatören. Tittar på 

färgen igen och på den deltagande observatören. Tittar på färgen igen och på den 

deltagande observatören. Tittar på färgen igen och på den deltagande 

observatören. Tittar på färgen igen och på den deltagande observatören 

  

Barngrupp B: 

  

Två av barnen ler och har uppspärrade ögon, det tredje barnet gråter och hulkar 

avdelningens pedagog hämtas in till ateljén  

  

Ett av barnen drar med ena fingret försiktigt över wellpappen, för att nästa gång 

dra det fram och tillbaka, det andra barnet ser det och gör likadant. Efter en 

stund lägger de en hand på wellpappen och drar fram och tillbaka, drar fram och 

tillbaka, drar fram och tillbaka 
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Ett av barnen tittar på färgen och sedan på den deltagande observatören (som 

intagit rollen som pedagog och är närvarande utan att samspela med barnen). 

Tittar på färgen igen och på den deltagande observatören. Tittar på färgen igen 

och på den deltagande observatören. Tittar på färgen igen och på den deltagande 

observatören. Tittar på färgen igen och på den deltagande observatören 

  

I båda grupperna inväntar barnen den deltagande observatören som intagit rollen som 

pedagog, innan de går in i rummet. I grupp A startar utforskandet av wellpappen omgående 

och gemensamt av barnen, händerna dras upprepande gånger fram och tillbaka över 

wellpappens struktur. I grupp B startar utforskandet efter en stund, genom att ett barn 

försiktigt drar med ena fingret över wellpappen. Det andra barnet tittar på det kamraten gör 

och gör sedan likadant. Båda barnen drar fingret gång på gång fram och tillbaka över 

wellpappen. Efter en stund använder båda barnen hela handen istället för ett finger. 

Ansiktsuttrycken som visas hos majoriteten av barnen är att mungiporna åker upp, de ler och 

skrattar, ögonen är stora och vidöppna. Hos minoriteten av barnen visas uttryck där 

mungiporna åker ner, blicken fästs i golvet och inte på materialet, tårar rullar ner för kinden. 

När utforskandet av wellpappen pågått en stund i de båda grupperna, flyttar ett barn i varje 

grupp sitt fokus till färgen. Barnet tittar på färgen och sedan på den deltagande observatören 

som intagit rollen som pedagog, vilket upprepas ett flertals gånger.  

 

Det som kan utläsas utifrån observation 1, är att barnens ansiktsuttryck ter sig förväntansfulla 

och nyfikna på det som ska ske. Det verkar finnas en tilltro till att den deltagande 

observatören ska starta aktiviteten, vilket gör att en viss osäkerhet uppstår ibland barnen, när 

detta inte sker. Här kan ett utmanande bemötande hos pedagogen vara till stöd för att få igång 

aktiviteten. De övriga två barnen visar uttryck på att de inte är bekväma i situationen och i 

grupp B hämtas en ordinarie pedagog från avdelningen in som en trygghet. Det förefaller sig 

som om barnens nyfikenhet till materialet på bordet, gör att de tillslut ändå börjar att utforska 

wellpappen. Wellpappens struktur och de ljud som skapas när barnen drar sina fingrar och 

händer fram och tillbaka över den, antas bidra till de uttryck som barnen ger ifrån sig. Här 

framträder vikten av ett uppmärksammande bemötande hos pedagogen som skulle kunna ge 

ett stöd, genom att uppmärksamma det barnen är nyfikna på. Barnen rör däremot inte färgen. 

Möjligtvis beror det på att barnet söker bekräftelse av den deltagande observatören som 

intagit rollen som pedagog, men då ingen bekräftelse ges, rör inte barnet färgen. Vilket tyder 

på vikten av ett uppmuntrande bemötande hos pedagogen, för att barns utforskade ska sätta 

igång. Då detta inte sker är det undvikande bemötande hos pedagogen som framträder.  

 

Under observation 1 framträder även barns utforskande som ter sig genom två olika aspekter. 

För grupp A sker utforskande av wellpappen på egen hand av samtliga barn, medan i grupp B 

sker det både på egen hand och genom att ett barn imiterar det som sin kamrat gör. 

Observation 2 

Under observation 2 tar den deltagande observatören, som intagit rollen som pedagog en aktiv 

roll i samspelet med barnen i både grupp A och B. Som tidigare nämnts intas inget specifikt 

förhållningssätt, utan den deltagande observatören styr sitt agerande utifrån vad barnen ger 

uttryck för i mötet med fingerfärgen. Under detta avsnitt redovisas Grupp A:s och Grupp B:s 

resultat gemensamt. 
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Uppmärksammande bemötande: 

 

Deltagande observatören säger: har ni sett vad som står här?  

 

Deltagande observatören säger: åh den handen, åh den handen hade du ingen 

färg på?  

Barnet säger; ahhh, och ljuda något, samtidigt som barnet tittar på sina händer 

och ansiktsuttrycket visar en förvåning 

 

Deltagande observatören säger: kolla nu är det jättemycket glitter här 

 

Ordinarie pedagog kommer in i rummet och säger: Wow, häftigt………….vad har 

ni gjort? En fin tavla? Barnen stannar upp i sina rörelser, slutar att utforska 

färgen och det övriga materialet. Tittar på pedagogen, glädjen som visats i 

ansiktet försvinner  

 

I det uppmärksammande bemötande hos pedagogen, skulle det kunna handla om att hjälpa 

barnen att rikta blicken emot något specifikt som ska uppmärksammas i den skapande 

processen. Det kan också handla om att uppmärksamma och bekräfta det barnen för stunden 

har fokus på eller är intresserade av. Det verkar som om negativt uppmärksammande 

framträder när fokus sker på det barnen skapat och inte på vad barnen gör. 

 

Uppmuntrande bemötande: 

 

Deltagande observatören presenterar färgen, uppmuntrar barnen att prova att 

känna på den. Deltagande observatören stoppar i ett finger i färgen. Barnen tittar 

på den deltagande observatörens finger, ett barn testar att stoppa i sitt finger i 

färgen och de andra två gör likadant och stoppar sitt finger i färgen. Mungiporna 

går upp på barnen, barnen skrattar och ögonen är stora och vidöppna 

 

Deltagande observatören tar fram en pensel och frågar barnet vid sidan om,  

Vill du prova med en pensel?  

Barnet svarar: nej, nej. Huvudet faller framåt, axlarna åker upp mot öronen, 

samtidigt som barnet skakar på huvudet.   

Deltagande observatören säger: Jag lägger (på bordet) den här ifall du ändrar 

dig  

 

I det uppmuntrande bemötande hos pedagogen framträder att kunna ha ett genuint intresse för 

det som sker i nuet, på det barnen riktar sitt fokus emot och på det barnen gör. Att fånga och 

ringa in barns nyfikenhet, för att kunna uppmuntra dem till att prova något nytt eller få dem 

att utforska vidare. Det uppmuntrande bemötande hos pedagogen blir på så vis ett stöd för 

barns utforskande i den skapande processen. 
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Utmanande bemötande: 

  

Deltagande observatören säger: vad kan man göra med färgen när man har känt 

på färgen? Känner ni att den är lite kall? 

Barn säger: a a a den lill, blå  

Deltagande observatören säger: den är blå  

Barnets säger: blå  

 

Deltagande observatören säger: kan man lägga den på pappret tror ni? 

Barnet tar färg på handen och lägger den på wellpappen och utbrister: a a a den 

fastna  

 

Deltagande observatören introducerar att smaka på färgen.  

Deltagande observatören säger: har ni testat vad som händer om man gör så 

här? (smakar på färgen) Ett barn smakar på färgen. De andra barnen testar att 

smaka.  

Deltagande observatören frågar hur smakar den?  

 

I det utmanande bemötande hos pedagogen kan det innebära att ta vara på barns nyfikenhet, 

för att kunna utmana dem vidare i deras skapande process, vilket kan ske med hjälp av att 

ställa frågor som sätter i gång barns egna tankar, tillföra ett nytt material eller nya verktyg. 

Utforskandet kan få en knuff framåt och sätta fart på nytt. Det handlar om att stödja barnen i 

deras utforskande i den skapande processen, utan att styra dem. 

 

Undvikande bemötande: 

 

Ett barn drar och kladdar med händerna, munnen är öppen, blicken borta, 

ögonen är vidöppna, tittar ut genom fönstret. Fortsätter att dra händerna på 

pappret med fingerfärg och övrigt material  

 

Deltagande observatören säger: ska vi prova lite sand?  

Deltagande observatören tar sand med handen och lägger den i färgen.  

Deltagande observatören frågar: vill du ha lite sand? Barnet fortsätter med sitt 

eget utforskande av färgen, utan att titt upp på pedagogen 

 

I det undvikande bemötande hos pedagogen är det precis tvärtom, gentemot de tre 

ovanbeskriva bemötandena. Här förespråkas istället att kunna ta ett steg tillbaka som pedagog. 

Med det menas inte att barnens ska lämnas ensamma, utan att kunna skapa möjlighet, tid och 

utrymme för barnens egna utforskande i den skapande process. Det undvikande bemötandet 

hos pedagogen skulle också kunna kopplas till observation 1, där pedagogen väljer att inte ge 

sitt stöd till barnens utforskande, vilket gör att utforskande stannar upp och tillslut avtar.  

 

Precis som i observation 1 framträder barn utforskande även under observation 2. Här ter sig 

barns utforskande; på egen hand, genom att imitera en kamrat, men också genom ytterligare 

en aspekt. Nämligen genom att imitera det en pedagog gör, vilket framkommer av citatet 

under det uppmuntrande bemötandet.   
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DISKUSSION 
I avsnittet behandlas inledningsvis en resultatdiskussion. Vidare följer en metoddiskussion där 

studiens metod diskuteras. Slutligen omnämns de didaktiska konsekvenserna för studien.  

Resultatdiskussion 

I avsnittet kommer studiens resultat diskuteras och sättas i relation till bakgrunden och den 

teoretiska utgångspunkten som vår studie vilar på.  

Kulturer i krock 

I observation 1 visar det sig att barnen inte rör färgen i glasskålarna, de söker bekräftelse av 

den deltagande observatören, som intagit pedagogrollen gång på gång, för att få använda 

färgen. Wellpappen å andra sidan börjar barnen att utforska själva nästan omgående. 

Reflektioner som skapas är att wellpappens placering på bordet, gör att den upplevs 

tillgänglig av barnen, medan färgen i glasskålarna inte gör det. Skålarna verkar utgöra en 

barriär som måste ges bekräftelse för att få användas. Kopplingar kan här göras till det som 

Änggård (2006, ss. 153–165) lyfter i sin etnografiska studie, nämligen att den skapande 

processen i förskolan består av två kulturer, barns och vuxnas. Där vuxnas kultur oftast är den 

primära. Vuxenkulturen som finns på förskolan har en tradition av att vuxna ska ge sin 

tillåtelse till att material får användas av barn. Är det så att detta är spår från den gamla 

kunskapssynen som Wiklund (2009, ss. 14–20, 32) skildrar, att kunskapen innehavs av 

pedagogen för att sedan förmedlas vidare till barn. Synen som lyfts fram idag, är att kunskap 

skapas i samspel mellan barn och pedagoger och att det inte är pedagogen som har all 

kunskap. Vidare beskriver Wiklund att förskolans läroplan bygger på föreställningen av 

lärande som en process, där tidigare erfarenheter utgör grunden. De tidigare erfarenheterna 

ställs, provas och bearbetas på nytt och en helhet för lärandet kan skapas. Estetiska 

lärprocesser, kan enligt Karlsson Häikiö (2014, ss. 35–36) med hjälp av olika gestaltningar 

skapa förutsättningar för kunskap och lärande. När olika material provas kan nya perspektiv 

tas och möjligheten till ett varierat lärande öka. Vidare beskriver Wiklund (2009, ss. 14–20, 

32) att estetiska lärprocesser kan gynna barns kunskapsutveckling, då möjlighet skapas att 

knyta samman känslor, erfarenheter, upplevelser och tidigare kunskaper till en helhet. Risken 

som uppstår om vuxnas kultur styr verksamheten är att barn inte ges den möjligheten att 

tillägna sig nya erfarenheter kring till exempel, fingerfärg i en skapande process om materialet 

inte finns tillgänglig eller erbjuds för barn. Vilket blir än viktigare på en yngre barnavdelning, 

där deras verbala språk är under uppbyggnad. För att bryta vuxen kulturen som råder, är 

viktiga förutsättningar pedagogers medvetenhet att olika kulturer finns, kunskaper om olika 

material och olika metoder betydelsefulla. Detta stärks av det som Wiklund (2009, ss. 14–20, 

32) lyfter att beroende på hur pedagogen organiserar uppgifterna barnen får möta, påverkar 

vilka möjligheter som skapas för prövande, fördjupning och förståelse.  

Pedagogens bemötande 

Interaktion med pedagoger lyfts fram som en viktig aspekt av Karlsson Häikiö (2007, ss.150–

151) i barns skapande process, där lyhördhet, respekt och pedagogers förmåga att inta olika 

roller lyfts som viktiga komponenter. Kopplingar kan göras till det som framträder i denna 

studie, nämligen pedagogers förmåga att på ett varierat sätt kunna bemöta barn i deras 

skapande process. Det är av största vikt att pedagoger är nära det som sker, för att hjälpa barn 

att hålla deras skapande process vid liv och för att det som barn utforskar ska synliggöras för 

både dem själva och pedagogen.  
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De fyra U:na som framträder i resultatet beskriver pedagogers förmåga att kunna bemöta barn 

på ett varierat sätt i den skapande processen genom att inta olika bemötanden. Dessa olika 

bemötanden hos pedagogen är det uppmärksammande-, det uppmuntrande-, det utmanande- 

och det undvikande.  

 

Det första och möjligtvis det viktigaste bemötandet som pedagogen tar och hela tiden faller 

tillbaka till i barns skapande process är det uppmärksammande bemötandet. Det handlar om 

att vara närvarande och nära det som sker. För att kunna uppmärksamma det barn är 

intresserade av eller har fokus på för stunden och bekräfta det som sker. Det kan även handla 

om att hjälpa barn att få syn på något specifikt och rikta deras blick mot det. Paralleller kan 

här göras till Braxells (2010, ss. 62–63, 69) beskrivning av pedagog som medkonstruktör och 

rolltagare. Där en aktiv passivitet förespråkas, som en betydelsefull förutsättning för 

pedagogens förmåga att kunna inta olika roller. Vilket även stödjs av Reggio Emilia filosofin, 

som förespråkar ett här och nu perspektiv hos pedagogen, där vikten av att vara närvarande 

och visa ett engagemang i processens alla delarna lyfts fram (Wallin 2003, 23–29, 44–45, 59).  

Vi hävdar vikten av att pedagogen har en medvetenhet kring det uppmärksammande 

bemötandets betydelse. Att den är grundläggande och kanske rent av avgörande för hur barns 

fortsatta utforskande av materialet blir, sker och fortsätter. Under observation 1 framträder det 

tydligt, när barnens utforskande stannar av när det gäller wellpappen och inte kommer igång 

när det gäller fingerfärgen när bekräftelsen uteblir. Under observation 2 blir vi medvetna om 

att bekräftelsen i det uppmärksammande bemötandet, kan ha en negativ effekt. Negativ effekt 

uppstår när bekräftelsen ges på det barnen skapar och inte på det som barnen gör. Alltså när 

fokus hamnar på resultatet och inte på själva processen. 

 

Val av vilken av de tre övriga bemötandena, det uppmuntrande, det utmanande eller det 

undvikande, som följer beror på eller rättare sagt bygger på, vad som uppmärksammats i det 

första bemötandet. De tre övriga bemötandena är svårare att särskilja då de oftast samverkar, 

går in i eller tar vid i direkt anslutning till varandra. Om det nya bemötandet hos pedagogen 

blir det uppmuntrande, gäller det att visa ett genuint intresse för det barn är intresserade av. 

Fånga och ringa in barns nyfikenhet och uppmuntra dem att utforska vidare eller att prova 

något nytt, för att skapa möjlighet för barn att få nya eller fler erfarenheter. För det 

uppmuntrande bemötandet hos pedagogen är imitation ett verktyg som kan användas. När 

barn möter nytt material, kan deras begränsade eller brist på erfarenheter om hur materialet 

kan användas eller hur det fungerar, hindra dem i deras fortsatta utforskande. Vygotskij 

(1995, ss. 7–11) lyfter att imitation ger erfarenheter hos barn och desto fler erfarenheter desto 

rikare fantasi, vilket även gynnar barns möte med omvärlden. Vidare beskriver Braxell (2010, 

62–63, 69) vikten av att pedagoger är medvetna om att det finns en risk med att visa vad som 

kan skapas med nya material, utan att gå ner på barns nivå och först imitera det barn gör för 

att sedan utmana dem vidare. Vilket är att det kan stjälpa och låsa barns vidare utforskning, 

istället för att stödja den. I vår studie har det visat sig gynnsamt att använda imitation av 

pedagog och kamrater, eftersom studien riktar sig emot yngre barn, där erfarenheterna 

eventuellt är färre än hos äldre barn. Det blir tydligt under observation 2, där barnen 

uppmuntras att känna på färgen, men inget av barnen gör det innan den deltagande 

observatören själv känner på färgen. Barnen imiterar det den vuxna gör och nya erfarenheter 

skapas. 

 

För att skapa möjlighet för ett fortsatt utforskande hos barn i deras skapande process, kan det 

utmanande bemötandet hos pedagogen tas. I det här bemötandet är det av största vikt att 

stödja och inte styra barns utforskade. Det innebär att inte ge barn några färdiga svar, utan att 

synliggöra deras egna frågor och hypoteser för dem.  
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Med hjälp av att öppna frågor, sätts barns egna tankar och funderingar igång, vilket ger 

utforskandet en knuff framåt så att det kan sätta fart på nytt. För att kunna göra detta krävs det 

att pedagogen är närvarande och nära det som sker. Det blir tydligt i observation 2 där barnen 

stannar kvar i att utforska färgen med händerna. Den nya utmaningen blir, vad händer om 

färgen läggs på wellpappen. Barnen provar detta och ett nytt utforskande tar fart. Stöd för 

detta bemötande finner vi hos både Vygotskij och Reggio Emilia filosofin som förespråkar ett 

utmanande förhållningssätt hos pedagoger, istället för att den undervisande pedagogen träder 

fram. Vidare lyfter båda vikten av att se vart barn befinner sig i sitt utforskande för att kunna 

utmana dem vidare. Vygotskij kallar detta för den närmaste utvecklingszonen (Wallin, 2003, 

ss. 23–29, 44–45, 59; Strandberg 2006, ss. 149, 153; Säljö 2005, ss. 122–123).  

   

Balansgången mellan att vara närvarande i barns utforskande och att ta ett steg tillbaka är det 

undvikande bemötandet hos pedagogen svåraste, men också viktigaste uppgift. Pedagogens 

barnsyn har här en betydande roll för hur möjligheten att göra just detta ter sig. Om barn ses 

om tomma kärl som ska fyllas med kunskap, är möjligheten att ta ett steg tillbaka näst intill 

omöjligt för pedagogen, eftersom synen bygger på att pedagogen ska förse barn med kunskap. 

Om pedagogen ser barn som kompetenta och ur en helhetssyn som både Vygotskij (1995, ss. 

9–11), Reggio Emilia filosofin (Smidt 2014, ss. 50, 74–76, 126) och vår studie förespråkar, 

ges barn möjlighet att utvecklas under ledning istället för styrning av pedagogen. Med denna 

syn blir det enklare att kunna ta ett steg tillbaka och ge barns egna utforskande större plats och 

tid. Vilket är framträdande i det undvikande bemötandet hos pedagogen. Det blir tydligt under 

observation 2, när den deltagande observatören som intagit rollen som pedagog, försöker att 

utmana barnet vidare med hjälp av sand, men inte får gensvar. På grund av att barnet är i 

fullgång med sitt eget utforskande. Här skulle det utmanande bemötandet som används av 

pedagogen, med fördel kunna bytas ut emot det undvikande bemötandet. Vilket visar på den 

svåra balansgången som tidigare lyfts. Vikten av att inte lämna barn ensamma i utforskandet, 

utan att ”bara” ta ett steg tillbaka, för att skapa tid och utrymme för barns egna utforskande i 

den skapande processen, kan inte nog betonas. Med att ”bara” ta ett steg tillbaka hävdar vi 

innebär att fortfarande vara närvarande i det som sker, för att kunna avgöra när bemötandet 

behöver förändras och ett nytt bemötande behöver tas hos pedagogen, för att kunna leda barn 

vidare i deras utforskande. Även tid är något som framträder i vår studie som en viktig del i 

den skapande processen, i detta bemötande innebär det att ge och skapa tid för barns egna 

utforskande. Stöd för detta finner vi hos Vygotskij (Strandberg, 2006, ss. 99–104) där fantasi 

och kreativa metoder utvecklas om tid och rum till skapande ges. 

 

Som tidigare nämnts förespråkar vi att det uppmärksammande bemötandet hos pedagogen 

intas först. Sker det i annan ordning är risken att följden får negativa konsekvenser för barns 

skapande process. Om det undvikande bemötandet hos pedagogen intas först, kan en negativ 

effekt bli att pedagogen inte ser och uppmärksammar det barn utforskar, eftersom ett steg 

tillbaka tas och närvaron minskar. Risken är att barns utforskande stannar av, nyfikenheten 

och lusten minskar och kan avta, då bekräftelsen uteblir. Intas det utmanande bemötandet hos 

pedagogen först, är risken att utmaningen blir för svår för barn, då hänsyn inte tas till barns 

tidigare erfarenheter. Om det uppmuntrande bemötandet hos pedagogen tas först, är risken att 

pedagogen styr istället för att leda barn i deras utforskande stor. Även för dessa två 

bemötanden hos pedagogen blir följden att nyfikenheten, lusten och intresset avtar. Kan 

betydelsen av att det uppmärksammande bemötandet hos pedagogen träder fram först, bero på 

att människor i grunden är sociala varelser, som hela tiden söker bekräftelse av varandra och 

omvärlden. Stöd till vår hypotes finner vi hos Vygotskijs (Strandberg, 2006, ss. 49, 99) syn på 

människan som sociala varelser, där utveckling och lärande går hand i hand med samspel och 

kan inte skiljas åt.  



 

22 

 

Barns utforskande 

Förutom de fyra U:n av bemötande hos pedagogen som framträder i vår studie, har även tre 

aspekter av hur barns utforskande ter sig i en skapande process framträtt. Dessa är, barn som 

imiterar en pedagog, barn som imiterar en kamrat och barns egna utforskande. Det som blir 

tydligt i vår studie är att vilket av dessa aspekter som används är beroende av vilka tidigare 

erfarenheter barn har. Om få erfarenheter finns behövs mer stöd av pedagogen i inledningen 

av den skapande processen, där barn använder sig av att imitera det pedagogen gör. Detta blir 

tydligt i observation 2, där barnen testar att doppa fingret i färgen först efter att den 

deltagande observatören som intagit pedagogrollen gör det. En medvetenhet krävs här hos 

pedagogen för att de inte ska bli vuxenkulturen som råder, där konkreta gestaltningar hamnar i 

fokus. Istället bör fokus vara när barn imiterar vuxna på att öka barns materialkännedom. Det 

pedagogen gör när de imiteras av barn, blir avgörande om skapandet uppleves kravfyllt eller 

kravlöst. Barn inspireras av varandra och därför imiterar de vad kamraterna gör, vilket blir 

tydligt i observation 1. Där ett barn börjar känna på wellpappen först efter att en kamrat gjort 

detta. Braxell (2010, ss. 62–62, 69) lyfter att istället för att barn inspireras av vuxna kan 

tillfällen att inspireras av kamraters utforskande skapas, för att öka barns erfarenheter. Om 

rika erfarenheter finns är steget till eget utforskande inte lika stort som när erfarenheter inte 

finns, som framträder i både observation 1 och 2. I en skapande process sker inte de 

ovannämnda aspekterna av barns utforskande, i en viss ordning utan beroende på hur 

processens väg ter sig pendlar barn fram och tillbaka i dessa i sitt utforskande. På så vis är inte 

utforskandet beroende av ålder, utan av vilka tidigare erfarenheter som finns hos människor 

stora som små.  

Bekräftelsens betydelse 

Bekräftelsen betydelse för barns utforskande är också något som framträder i resultatet i vår 

studie. I de fall där inte bekräftelse ges omgående, stannar barns utforskande av och fokus 

hamnar istället på att söka bekräftelse hos pedagogen. När bekräftelse väl ges, bidrar det till 

att barns utforskande fortsätter. Om bekräftelsen som barn söker, följs upp av en uppmuntran 

eller en utmaning blir den på så vis bränsle för barns fortsatta utforskande. Paralleller dras här 

till det Reggio Emilia filosofin lyfter att uppmuntran gynnar barns kreativa förmåga och 

fantasi (Wallin 2003, ss. 50–51). Våra tankar innan studien utfördes var att all bekräftelse i 

den skapande processen är positiv. Utifrån resultatet uppenbarar det sig att det finns både 

positiv och negativ bekräftelse. I observation 2 blir detta tydligt när ordinarie pedagog på 

förskoleavdelning kommer in och bekräftar resultatet av det barnen skapat och inte det barnen 

gör. Braxell (2010, ss. 48–49, 54–55) understryker att i barns skapande process första stadie, 

ligger ett större fokus på att utforska materialet, än att konkret gestalta något. Det blir tydligt 

när barnen stannar upp och slutar att utforska materialet när pedagogen bekräftar resultatet. 

Återigen är det vuxenkulturen som blir den primära, eftersom pedagogen värderar det barnen 

skapat. Bekräftelsen som ges blir på så vis negativ för den skapande processen. Ytterligare ett 

exempel på att barns fokus i en skapande process i första hand ligger på att få 

materialkännedom kan ses i resultatet (se bilaga 4) av barnens skapande process i vår studie. 

För utomstående människor kan resultatet ses som ”bara lite kladd”, men för barnen som 

deltagit i denna skapande process är det ett utforskande av materialets egenskaper i form av 

förutsättningar och begränsningar som varit i fokus.  

 

Sammanfattningsvis återknyter vi till vårt syfte, som är att studera om barns uttryck under en 

skapande process när de möter fingerfärg, varierar i relation till olika bemötanden från en 

pedagog. Det som framkommer är att barns uttryck varierar beroende på pedagogens förmåga 

att variera sitt bemötande. Med hjälp av de fyra U:na som framkommit i vår studie, kan olika 

bemötanden intas av pedagogen, vilket har stor betydelse för barns skapande process.  
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För kunna inta dessa fyra U:n av bemötanden krävs på förhand kunskaper hos pedagogen om 

materialet som barn ska få möta, kunskaper om barns tidigare erfarenheter och 

utvecklingsnivå, men också kunskaper om bekräftelsens stora och viktiga betydelse, anser vi.  

Metoddiskussion 

Vår studie utfördes med en mini etnografiskansats, där tolkning av barns uttryck under en 

skapande process när de möter fingerfärg, varierar i relation till olika bemötanden från en 

pedagog. Därför föll det sig naturligt att använda deltagande observation som verktyg. 

Intervju av pedagoger valdes bort, på grund av risken att få fram vad pedagoger anser att de 

gör och inte vad som sker i verkligheten, bedömdes hög och inte det som avsågs att undersöka 

i vår studie. Medvetenheten om att deltagande observatörer som befinner sig i rummet 

påverkar det som sker, har funnits med och diskuterats noga inför observationstillfällena. 

Eventuell påverkan på resultatet är även något som lyfts fram och diskuterats.  

 

Inför genomförandet av aktiviteterna diskuterades valet av material som barnen skulle få 

möta. Wellpapp istället för vanligt papper valdes, för att förstärka den sinnliga upplevelsen för 

barnen. Kunskapen om wellpappens egenskaper och vad dess struktur erbjuder, bidrar till att 

den används istället för vanligt papper. Utan denna kunskap hos oss forskare, hade med 

säkerhet inte detta val gjorts.  Fingerfärgen placerades i skålar av glas för att synliggöra för 

barnen vad som fanns i dem och för att se inbjudande ut. Reflektionen som görs i efterhand är 

att dessa beslut kan ha påverkat resultatet. Wellpappens struktur kan ha bidragit till att barnen 

började utforska den på egenhand utan pedagogen vägledning. Skålarna kan däremot ha 

bidragit till att skapa en barriär, som gör att barnen inte startar utforskandet av färgen själva. 

Om en större studie hade utförts hade det varit högst intressant att se om utforskandet av 

färgen hade startat om färgen hade legat i högar på wellpappen, eller på annat sätt när barnen 

kommer in i rummet.  

 

Som beskrevs under rubriken etiska ställningstaganden, är det vårdnadshavare som gett sitt 

medgivande till barnens medverkan, varav det är av största vikt att vi som deltagande 

observatörer är observanta och mottagliga för barns sätt att ge sitt medgivande till att delta 

eller inte. Därför hämtades en ordinarie pedagog in vid observation 1 i grupp B. När ett barn 

visade starka uttryck på att vara obekväm i situationen. Vi ansåg att barnet borde ges 

möjlighet att lämna aktiviteten, den ordinarie pedagogen tillsammans med barnet beslutade att 

vara kvar. Ordinarie pedagogs närvaro bidrar till att dynamiken förändras i rummet. Vår 

uppfattning är att barnet som är ledset får den trygghet det behöver vilket kan bidra till ett 

ökat intresse för det som sker. De övriga barnen verkar inte påverkas märkvärt. 

Medvetenheten kring att det kan ha påverkat resultatet finns. Ett annat sätt att handskas med 

situationen hade varit att låta barnet lämna direkt.  

 

Validitet och reliabilitet ökades av att studien utfördes på två grupper barn, eftersom mängden 

empiri ökade. Ljudinspelningen bidrar också till att empirin blir mer omfattande, då den 

deltagande observatörens fokus kunde riktas emot barns andra uttrycksätt än de verbala. Ett 

litet nedslag i förskolans verksamhet gjordes, men för att stärka validiteten och reliabiliteten 

ytterligare krävs fler och större nedslag. Det är svårt att utföra studien flera gånger, då vi som 

forskare har blivit färgade av resultatet som framträtt i denna studie. För att få ett mer 

tillförlitligt resultat, hade studien behövts göras i ett större format från början. 
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Didaktiska konsekvenser 

För att kunna inta de fyra U:na av bemötande som framträder i studien påstår vi att det är av 

största vikt att som pedagog att vara närvarande och nära det barn gör och utforskar. Visa en 

nyfikenhet och en lyhördhet till det som sker för att kunna se vilka tidigare erfarenheter barn 

besitter. Samt utifrån dessa erfarenheter uppmuntra och utmana barn vidare i deras 

utforskande i den skapande processen. Vidare behöver pedagogen ha kännedom, erfarenheter 

och kunskaper kring det material barn ska få möta. Erfarenheter och kunskaper om materialets 

möjligheter, begränsningar och vilka metoder som kan användas bör finnas. Denna kunskap 

utgör en trygg pedagogisk bas att ta stöd i för att inte falla tillbaka i gamla mönster, där 

pedagoger förmedlar kunskaper till barn som mottagare. Detta stöds av det Bendroth Karlsson 

(1998, ss. 72–73) lyfter nämligen att kunskaper om materialet skapar förutsättningar för hur 

användandet sker och möjliggörs av pedagoger. Snart 20 år senare visar det i denna studie det 

som Bendroth Karlsson förespråkar utifrån sin avhandling fortfarande är högst relevant. 

 

Precis som en kunskap om barns tidigare erfarenheter, hävdar vi också att en kunskap om 

barns utvecklingsnivå behöver finnas, när planering av den skapande processen och av vilka 

material barn ska få möta där görs. Barn som inte har utvecklat sin finmotorik kan till 

exempel ha svårt att använda en pensel och måla med vattenfärg. Paralleller kan dras till den 

kritik som riktas emot Vygotskijs begrepp närmaste utvecklingszonen. Där avståndet till barns 

egna utvecklingsnivå och utmaningen blir ett för stort steg, raseras möjligheten till att det barn 

kan idag tillsammans med andra, kan de inom snar framtid själva (Jensen 2016, ss. 49–50). 

För att inte utmaningen ska bli för stor är det som pedagog viktigt att känna till barns tidigare 

erfarenheter och utvecklingsnivå, eftersom det är utmaningen som skapar en möjlig väg till ny 

kunskap.  

 

I vår studie har ett litet nedslag gjorts av att som pedagogen kunna variera sitt bemötande 

under barns skapande process med inriktning mot bild. De fyra U:na av bemötande hos 

pedagogen som framträder anser vi kan användas i hela förskolans verksamhet och inte bara 

när det gäller barns estetiska lärprocesser. Stöd för detta påstående finner vi hos Vygotskij 

(Strandberg, 2006, ss. 99–104) som ämnar att kreativt skapande inte tillhör ett specifikt ämne, 

utan kan med fördel kopplas samman med alla delar i förskolans läroplan. Allt handlar om att 

skapa och befästa rutiner där detta ges möjlighet. Vi hävdar att om skapande processer 

används som ett verktyg för barns lärande inom alla delar i förskolans läroplan, kan 

pedagogers blickar riktas mot vägen till lärande och kunskapsintagande, istället för resultatet 

av kunskapen. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010, ss. 5–7, 10) finns inga 

uppnående mål, däremot strävansmål om vad barnen ska ges möjlighet till att utvecklas inom. 

Ett lustfyllt arbetssätt förespråkas i verksamheten då det beskrivs gynna barns mångsidiga 

lärande. En väg till mångsidigt lärande är enligt oss att arbeta med skapande processer som ett 

verktyg i förskoleverksamhetens alla delar. Skapande processens struktur där en tydlig start 

finns, men där målet med processen inte framträder i starten, utan skapas under processens 

gång med hjälp av olika nedslag. Skapar utrymme och ökar möjligheter för att barns olika 

inlärningsstilar och barns alla och olika uttrycksformer ges lika mycket utrymme i förskolans 

verksamhet. Att pedagoger i förskolan kan inta olika bemötanden i verksamheten är av stor 

betydelse för vad barn i den skapande processen får möta, utforska och ta lärdom av.   

Vidare forskning 

En intressant utgångspunkt är att studera vidare om de fyra U:na av bemötande hos 

pedagogen som framträder i vår studie, har samma betydelse för barns utforskande i alla delar 

av förskolans verksamhet som vi påstår i våra didaktiska konsekvenser. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 

 
Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Vi är två studenter Linda Johansson och Hanna Klang som studerar vår sjunde och sista termin 

till förskollärare på Högskolan i Borås via Campus i Varberg. Under sista terminen ska vi 

studenter genomföra ett examensarbete där ett område skall studeras. Vi vill observera barns 

uttryck i deras skapande process när de möter fingerfärg. För att kunna fokusera 

observationerna på barns icke verbala kommunikation (kroppsspråk, mimik) väljer vi att 

komplettera våra observationer med ljudinspelning, för att inte missa barnens språkliga och 

kommunikativa uttryck. 

Som vårdnadshavare är det viktigt att ni vet att vår studie utgår från de forskningsetiska 

principerna. I vår studie innebär det följande;   

 

Att alla uppgifter i studien kommer att behandlas med största aktsamhet, för att inga 

obehöriga ska kunna ta del av dem. Samtliga uppgifter som framkommer nyttjas enbart för 

denna studies syfte. Fiktiva namn på barn, pedagoger och förskola kommer att användas för 

att identiteter ska skyddas och alla uppgifter kring deltagarna i studien blir på så vis 

konfidentiella. Ljudupptagningarna kommer att makuleras efter att vår studie är godkänd. 

Deltagandet i studien är frivilligt och deltagandet kan när som helst avbrytas av 

barn/vårdnadshavare. För att kunna genomföra studien behövs vårdnadshavares medgivande. 

Vi ber er därför fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till en 

pedagog på förskolan.  

 

Om ni har frågor och funderingar kring studien kan ni nå oss på mail eller mobilnummer. 

 

Linda Johansson    Hanna Klang 

Mobilnummer:  XXXXXX Mobilnummer: XXXXXXX 

Mail:   XXXXXX Mail: XXXXXX 

 

Med vänliga hälsningar 

Linda & Hanna  



 

 

 

   Lämnas senast 18 november!  

 

 

Medgivandeblankett för vårdnadshavare  

Tag med i fylld blankett och lämna till pedagoger på förskolan 
 

Jag/vi har informerats om studien och tagit del av de forskningsetiska principer som  

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet  

när som helst kan avbrytas. Sätt ett kryss i rutan för valt alternativ.  

 

 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn får delta i studien.  

 

 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn får delta i studien.  

 

 
________________________________________  

Barnets namn  
 
 

_______________________________________________________________________  

Underskrift vårdnadshavare 1   Namnförtydligande  

 

 

_______________________________________________________________________  

Underskrift vårdnadshavare 2  Namnförtydligande 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 

Löpande protokoll med spalter.  

 

 
 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 

 

Så här ser det ut när barnen möter wellpappen och fingerfärgen i ateljén.  

 
 

  



 

 

 

Bilaga 4 

 

Barngruppernas skapande process.  
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