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Sammanfattning
Inledning
Detta examensarbete handlar om bildpedagogiska traditioners påverkan på barns bildskapande i
förskolan. Användandet av modeller vid exempelvis påsk- och julpyssel har vi upplevt som
vanligt förekommande i förskolan och detta intresserar oss då vi på några förskolor sett att
pedagoger styrt barnen när de använt modeller. Vi vill därför undersöka bildestetiska traditioner
och hur det påverkar barns sociala samspel och kreativa förmåga vid bildskapande i användandet
av inspirationsbilder och modeller.
Syfte
Undersökningen syftar till att studera på vilka olika sätt bildpedagogiska traditioner påverkar
barns sociala samspel och kreativa förmåga vid bildskapande i användandet av inspirationsbilder
och modeller. Detta för att studera tradition och förnyelse och på så sätt kunna resonera kring
utvecklingsmöjligheter med estetisk bildverksamhet i förskolan.
Metod
Utifrån undersökningens syfte används en kvalitativ metod, deltagande observationer och
gruppintervjuer med barn, för att studera barns sociala samspel och kreativa förmåga vid
användandet av inspirationsbilder och modeller.
Resultat
I resultatet framkom det att de estetiska traditionerna med återskapande av modell vid
traditionsbundet pyssel kan påverka barns kreativitet negativt. Studien visar att barnen på en av
förskolorna var mer styrda av modellen än på den andra förskolan. Studien visar också att
återskapandet av en modell hämmade det sociala samspelet på den ena förskolan. Pedagogers
förhållningssätt är av stor vikt för att stimulera barns kreativitet.
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Inledning
Att pyssla är en djupt rotad tradition inom pedagogisk förskoleverksamhet. Alla har vi påsk- och
julpynt som vi antingen gjort själva eller som våra barn gjort på förskolan. Modeller inom
bildverksamheten i förskolan har vi upplevt som vanligt förekommande exempelvis som påskoch julpyssel. Det som fick oss intresserade av ämnet var för att vi på några förskolor sett att
pedagoger styrt barnen när de använt modeller och visat ogillande när produkten inte sett ut som
den som pedagogen gjort. Det finns dock olika uppfattningar om det ger stöd eller hämmar barns
kreativa utveckling. Vi anser att ämnet är värt att undersöka för att pedagoger ska få bättre
kunskap om traditioners påverkan på lärandet.
Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s.6) ska förskolan föra vidare traditioner men
samtidigt även sträva efter att barn ”utvecklar sin skapande förmåga” (s.10). Jennfors och
Jönsson (2010, s.133) anser att traditioner inte ska få ta över i förskolan utan istället stödja
utforskandet, eftersom förskolan är den plats där barn har möjligheten att få prova nya saker med
stöd av en pedagog. Vi tolkar att de menar att bara för att det är tradition behöver inte barn göra
exempelvis just en kyckling till påsk, utan de ska istället kunna få göra vad de vill för att främja
lärandet.
Genom att genomföra estetiska aktiviteter med barn på två förskolor i Västsverige vill vi
undersöka olika estetiska traditioner och hur det framträder i barns skapande vid användandet av
inspirationsbilder och modeller. Vi är även intresserade av att få en uppfattning om barns
samspel vid denna typ av aktiviteter och hur barn upplever inspirationsbilder och modeller som
inspiration.
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Syfte
Undersökningen syftar till att studera på vilka olika sätt bildpedagogiska traditioner påverkar
barns sociala samspel och kreativa förmåga vid bildskapande i användandet av inspirationsbilder
och modeller. Detta för att studera tradition och förnyelse och på så sätt kunna resonera kring
utvecklingsmöjligheter med estetisk bildverksamhet i förskolan.

Frågeställningar
● På vilka olika sätt påverkas barns sociala samspel vid kreativt skapande efter
inspirationsbilder och modeller?
● På vilket sätt hämmar eller stödjer traditioner barns kreativa förmåga vid estetiska
bildaktiviteter i förskolan efter inspirationsbilder och modeller?

Begreppsdefinitioner
Modeller - Med modeller menar vi objekt som är färdigställda av pedagoger som barn kan
tillverka vid pyssel, till exempel påskharar och kycklingar.
Pyssel - Med pyssel menar vi traditionsbundet pyssel som sker vid exempelvis religiösa
högtider. I vår undersökning handlar pysslet om påskpyssel.
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Bakgrund
I bakgrundsavsnittet beskrivs en historisk tillbakablick av bild som estetisk verksamhet inom
förskola och skola, samt även hur estetisk verksamhet ses på idag.

Historisk tillbakablick på lärandefokus inom estetisk
bildverksamhet inom förskola/skola
Estetik och lärande i tradition
I slutet av 1870-talet blev teckning ett obligatoriskt ämne inom folkskolan och staten bestämde
att undervisningen skulle ske på samma sätt inom alla skolformer. Syftet med ämnet var att lära
in noggrannhet, arbetsdisciplin och renlighet. Det moraliska värdet av undervisningen var
viktigare än själva tecknandet. I slutet av 1800-talet kom åsikter om att teckningsämnet borde ge
en mer estetisk fostran. Kritikerna ansåg att eleverna skulle lära sig att granska och värdera
andras skapelser. Undervisningen skulle ge en konstbildning och smakfostran. Den utbildning
som hittills funnits inom teckning hade nästan enbart gällt pojkar i högre utbildningar. Flickors
utbildning handlade om hur de skulle bli en god mor och hemmafru. Därför lades störst fokus på
smakfostran för att kunna skapa vackra hem och heminredning. I denna tradition växte
förskolans verksamhet fram (Åsén, 2006, ss.110-112).
Den kultur som fanns i de svenska förskolorna från 1970 till 1990-talet präglades av det
utvecklingspsykologiska perspektivet. Pedagogiken innebar att barn i en viss ålder förväntades
kunna vissa saker. Pedagogerna följde förutbestämda utvecklingskurvor för att kartlägga barns
utveckling. Det var pedagogen som hade kunskapen och förmedlade den till barnet när det var
moget för den. Man sökte efter det normala för att hitta bristerna hos barn istället för deras
kompetenser. Pedagogiken byggde på temaarbeten som planerats långt i förväg av pedagogerna
och det var samma aktiviteter år efter år. Den estetiska traditionen inom förskolan var att barn
skulle pyssla och pärmar fulla med olika pysselförslag med modeller fanns på förskolorna.
Mycket av förslagen i pärmarna handlade om olika pyssel förknippade med högtider som jul och
påsk. Barn fick följa bestämda modeller på pyssel som de skulle återskapa. Det var pedagogen
som planerat vilken modell som skulle produceras och det var produkten som stod i centrum
(Emriksson och Swahn, 2017, ss.19,71-72).

Estetik och lärande i förskolan
I början av 1900-talet kom Friedrich Fröbels pedagogik in i de svenska barnträdgårdarna.
Barnträdgårdslärarinnorna skulle gå metodiskt fram när de lärde barn att teckna. Barn fick rita
efter lärarinnorna och härma det som hon ritade. Lärandet låg nu på att ge barn de rätta
begreppen inom ämnet. Arbetssättet var styrt och barn fick ingen möjlighet till personliga
uttryck (Bendroth Karlsson 1998, s.12).
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Enligt Bendroth Karlsson (1998, ss.13-18) växte kritiken i Sverige mot den Fröbelska
traditionen under 1930-talet. Alva Myrdal var en av kritikerna och hon hade kommit i kontakt
med filosofen John Deweys teorier när hon varit i USA. Dewey menade att estetisk erfarenhet
fås genom att experimentera och testa, inte genom att bara titta på konstverk. Han myntade det
klassiska talesättet “learning by doing” för genom att prova och testa lärde sig barn ansåg han. I
mitten på 1940-talet talades det om aktivitetspedagogik, vilket innebar att barn skulle lära genom
att göra och uppleva saker. De skulle skapa fritt utan modeller. Bilderna behövde inte föreställa
eller efterlikna något utan det viktiga var att barn hittade sitt personliga uttryck. Det fria
skapandet som många forskare förespråkade fick dock ingen större genomslagskraft i de svenska
förskolorna under 1950- och 1960-talet. Störst fokus lades på barns motoriska utveckling då de
fick lära sig sy, klippa och trä pärlor.
På 1960- och 1970-talet talades det om teckning som ett kommunikativt ämne, bilden skulle
säga något. Utbudet blev större, barn och ungdomar exponerades för bilder på ett helt annat sätt
än tidigare genom TV, film, serietidningar och reklam. Kritiker ansåg att det inte bara var
konstbilden som skulle behandlas på lektionerna utan även det nya bildspråket. Att lära sig att
kritiskt granska bilder och det de förmedlar var något som växte fram under denna tid. År 1980
bytte teckningsämnet namn till bild och inriktningen blev att ge eleverna en allmänbildning inom
bildområdet (Åsén, 2006, ss.116-117). Förskollärarutbildningens kurs som tidigare benämnts
som det skapande blocket bytte namn till kommunikationsblocket (Bendroth Karlsson, 1998,
s.32).
År 1996 beslutade regeringen att även förskolan skulle ligga under utbildningsdepartementet
istället för i socialdepartementet. All pedagogisk verksamhet borde ses som en helhet ansåg
regeringen och förskolan skulle lägga grunden för det livslånga lärandet. En ny syn på barn
växte fram, barn skulle få vara mer delaktiga i verksamheten och vara medskapare av sin egen
kunskap. Förskolan fick sin första läroplan år 1998 (Lpfö 98) och skollagen låg till grund för
dess utformning. När läroplanen reviderades år 2011 lades ett större ansvar på förskollärarna för
verksamhetens kvalité (Styf, 2012, ss.11-13).
År 1981 presenterades Reggio Emilia pedagogiken för första gången i Sverige. I den här
pedagogiken är förhållningssättet viktigt, pedagogerna ska vara stöttande och utmanande, de ska
guida och stimulera barnets alla sinnen. Barns kreativitet, problemlösningsförmåga och kritiska
tänkande ska stimuleras. Här är det processen som är i fokus inte produkten. Aktiviteterna sker i
projektform, barn och pedagoger utforskar tillsammans (Bendroth Karlsson, 1998). Enligt
Emriksson och Swahn (2017) är miljön viktig i Reggio Emilia pedagogiken, allt material ska
finnas i barnets höjd. Här talar man om miljön som den tredje pedagogen. De använder inga
mallar och modeller vid estetisk bildverksamhet då de anser att barnets kreativitet hindras om
det styrs mot ett visst mål.
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Olika syn på det estetiska lärandet
Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2011, s.19)
beskriver att det pågår en kamp inom pedagogiken vad det gäller det estetiska skapandet. Ska
barn få uttrycka sig fritt utan ramar eller ska de följa inspirationsbilder och modeller? De menar
att barns fria skapande kan se ut att stå i kontrast till att barn ska göra något som liknar en
förebild så mycket som möjligt. Pramling Samuelsson et al. (2011, ss.19-21) anser att det hela
handlar om pedagogers olika syn på lärandet. De som anser att barn ska få skapa fritt ser det som
att barn skaffar sig kunskap genom att testa och prova sig fram medan de som anser att genom
att använda modeller förmedlar pedagogen kunskap till barn. Pramling Samuelsson et al. (2011,
ss.23-25) lyfter att det inte behöver vara antingen eller utan de två synsätten kan kombineras.
Det viktiga är att samtala runt skapandet för att lyfta lärandet, för om inte barn uppmärksammas
på de olika estetiska ämnenas unika egenskaper förblir de okända för barn. Inom förskolan finns
många traditioner som överförs genom att återskapa en modell, till exempel påsk- och julpynt.
Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s.6) har förskolan som uppdrag att utveckla
barns eget kulturskapande men också att överföra ett kulturarv från en generation till en annan.
Barn ska även få utveckla “sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser,
tankar och erfarenheter i många uttrycksformer” (s.10) och en av dessa former är bild och
skapande.

Teoretisk ram
Här beskrivs den teoretiska ramen som studien förhåller sig till. Den utgår från både ett
sociokulturellt och ett behavioristiskt perspektiv för att synliggöra traditioners påverkan på barns
bildskapande vid användandet av inspirationsbilder och modeller.

Behavioristiskt perspektiv
Enligt Hwang och Nilsson (2011, ss.37-39) finns det en del olika perspektiv inom den
utvecklingspsykologiska teorin. En teori är behaviorismen som förr låg till grund för den gamla
inlärningspsykologin som innebär att barn styrs av miljön. Enligt denna teori finns det så kallade
lagar för människans beteenden och om inte dessa lagar följs får det vissa konsekvenser. Vi
tolkar att de menar att det finns ett rätt och fel enligt detta perspektiv. Enligt Helleday och Berg
Wikander (2007, s.49) sker inlärning genom att ge stimulans och uppmuntran och vid negativt
beteende ges bestraffningar. Aktiviteter där barn uppmanas att återskapa en modell innebär ett
behavioristiskt förhållningssätt när pedagoger styr barns skapande mot ett specifikt mål.
Om en pedagog har ett behavioristiskt synsätt där det finns ett rätt och ett fel kan barn känna sig
misslyckade och det sänker deras självförtroende. Barns lust att uttrycka sig individuellt
hämmas. En pedagog som istället har ett öppet och tillåtande förhållningssätt där individuella
uttryck uppmuntras stärker barns tro på sig själv. Barn som uppmuntras och bekräftas i sin
skapande process utvecklas men ett barn som hämmas tappar lusten för skapandet och stannar i
utvecklingen (Vygotskij 1995, ss.23,49-50).
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Sociokulturellt perspektiv
Jakobsson (2012, ss.153-154) som beskriver Vygotskijs teori om människors sätt att tänka och
hur kunskaper bara förstås genom språkets utforskande menar att det finns egentligen inte bara
en sociokulturell teori. Han menar att det kan finnas olika synsätt i flera teorier. Phillips (2014,
s.23) anser att Vygotskij hade flera olika synsätt och ett var bland annat att både miljön och
omgivningen hade stor betydelse för barns utveckling. Ett annat synsätt Vygotskij hade enligt
Phillips var att “all inlärning går från det sociala till det individuella” (s.26). Hon menar att
Vygotskij ansåg att barn först lär sig tillsammans med andra men att barn efter det lär sig
individuellt.
Enligt Vygotskij (1995, ss.13,15,17,19–21) är fantasin en förutsättning för kreativitet och utan
detta utvecklas inte människan. Fantasin utvecklas genom verkligheten och ju mer erfarenhet
människan får desto mer kan hen fantisera. Det är pedagogens uppdrag att ge barn denna
erfarenhet och stimulera deras fantasi och kreativa skapande.
Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju större mängd
verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir
dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar.
(Vygotskij 1995, s.20)
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Metod
I detta avsnitt beskrivs studiens metod, urval, genomförande, etiska riktlinjer och analys.
Studiens metoder är kvalitativ metod, deltagande observationer samt gruppintervjuer.

Kvalitativ metod
Vi har valt att genomföra en undersökning med hjälp av kvalitativ metod genom att intervjua
och observera barn vid estetiska bildaktiviteter. En kvalitativ metod innebär enligt Bryman
(2011, s.340) att tolka den insamlade datan utifrån sin egen förförståelse. I vår undersökning
tolkar vi barnens upplevelser och genom att genomföra intervjuer med barnen får vi fram
barnens tankar om arbetssättet.

Deltagande observation
Vi valde att själva genomföra aktiviteter med barnen så att vi kunde styra hur aktiviteterna blev
eftersom alla aktiviteter var tvungna att genomföras på samma sätt. Anledningen till att
aktiviteterna var tvungna att ske på samma sätt var för att annars hade det påverkat resultatet
genom att alla barn inte fick göra samma sak med samma förutsättningar. En av oss var aktiv
observatör och den andra passiv observatör genom att en bara observerade medan den andra
genomförde aktiviteten. Den som bara observerade var alltså passiv medan den som ansvarade
för aktiviteten var aktiv. Vid en så kallad deltagande observation är det enligt Lalander (2011,
s.98) viktigt att tänka på att vara så lite forskare som möjligt när observationer genomförs, så att
inte de som deltar känner sig för obekväma. För att detta inte ska ske kan man delta i samspelet
samtidigt som observationen sker. Vi löste detta genom att den av oss som ansvarade för
aktivitetens genomförande koncentrerade sig på barnen medan den andra förde
observationsprotokollet.
Enligt Rubinstein Reich och Wesén (1986, s.19) finns det inga rätt eller fel när observationer ska
genomföras men de poängterar att det finns några viktiga saker att tänka på. Det är bland annat
att blindhet kan förekomma vilket innebär att man bara ser det man vill se och att det därför är
bra att vara mer än en som observerar men dock inte samtidigt, utan vid olika tillfällen. Om vi
bara ser det vi vill se kanske vi tolkar situationen fel. När vi genomförde våra undersökningar
turades vi om att observera samt ansvara för genomförandet av aktiviteten. Det var samma
aktivitet men med olika ögon som observerade.

Intervju
Vi valde att intervjua tre barn samtidigt vilket både är en för- och nackdel. Enligt Doverborg och
Pramling Samuelsson (2012, s.31) är en nackdel att barn svarar samma sak och det är även
viktigt att tänka på att alla barn får komma till tals. Fördelen är när barn hör det de andra svarar
kommer barn på nya tankar och idéer som ett barn kanske inte hade tänkt på om hen hade varit
själv. Om bara ett barn intervjuas blir det lätt hänt att barn känner sig utsatt. Därför valde vi att
intervjua alla samtidigt eftersom vi ville att barnen skulle känna sig bekväma och trygga i
situationen.
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Det var en av oss som intervjuade barnen medan vi båda lyssnade samtidigt som vi spelade in
intervjuerna med hjälp av en mobiltelefon. Det var bara vi som lyssnade på intervjun och fick
tillgång till dem, då vi har låsta mobiler som bara vi själva kommer in i. När examensarbetet är
klart kommer vi att radera inspelningarna. Bryman (2011, ss.429-430) anser att det finns både
för- och nackdelar med att spela in intervjuer. Fördelen är att det blir lättare att lyssna på
respondenten samt att inspelningen går att lyssna på många gånger. Vi bestämde oss för att spela
in intervjun för även vi anser att det blir lättare att lyssna på barnen och lättare att ställa
följdfrågor. Då kunde vi vara mer närvarande och ha fokus på barnen genom att ha ögonkontakt,
än om vi hade skrivit ner svaren. En nackdel med att spela in intervjun är att transkriberingen tar
lång tid. Eftersom vi endast genomförde två gruppintervjuer tog transkriberingen inte så lång tid
och blev därför inget problem.

Urval
Vi tog kontakt med två förskolor i två olika kommuner i Västsverige där vi var kända. Vi valde
dessa förskolor därför att vi såg det som en fördel att barn och pedagoger visste vilka vi var. På
den första förskolan som vi genomförde undersökningen var det endast fyra barn på avdelningen
eftersom det var påsklov den veckan. Tre av dessa barn ville vara med i undersökningen och de
hade även fått medgivande från vårdnadshavarna att de fick delta. Därför blev antalet tre barn
per förskola, barnen var cirka fem år gamla.

Genomförande
Efter att vi hade bestämt vad vi ville undersöka skrev vi missivbrevet (bilaga 1) tillsammans där
vi beskrev vad undersökningen skulle handla om och våra kontaktuppgifter. Sedan skrev vi våra
intervjufrågor (bilaga 2) och fick dem godkända av vår handledare. Vi tog kontakt med två olika
förskolor i två olika kommuner och frågade om vi fick genomföra vår undersökning där. Vi
valde samma tid på dagen på båda förskolorna, vilket var på förmiddagen därför att barnen då
oftast är piggare. Till en av förskolorna lämnade vi missivbrevet samt vårdnadshavarmedgivarintyget personligen till en av pedagogerna på avdelningen och till den andra förskolan
mailade vi ut dem. Detta för att vi inte hade möjlighet att lämna dem personligen till den
förskolan.
När vi hade bokat in dagar med förskolorna tillverkade vi en modell i form av en tupp (bilaga 3,
figur 2) som vi skulle använda till undersökningen. Vi gjorde två exemplar som såg likadana ut
ifall någon skulle gå sönder under transport. Sedan samlade vi ihop det material (bilaga 3, figur
1) som vi behövde till undersökningen. Det var tomma toalettrullar, hushållspappersrullar,
pärlplattepärlor, fjädrar, ögon, paljetter och färgat papper i olika färger. En del av materialet
hade vi själva och det andra fick vi från högskolan. Utöver detta använde vi målarfärger, lim,
saxar, och häftpistol som fanns på förskolorna. När vi hade samlat ihop det material som vi
behövde åkte vi till förskola 1 och genomförde första undersökningen där.
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Aktivitet med inspirationsbilder - Förskola 1
Vi fick tillgång till förskolans ateljé vilket var ett litet rum med det mesta av materialet högt upp
på hyllorna. Vi gick in i ateljén och förberedde oss genom att plocka fram allt material som vi
hade samlat ihop och lade på bordet. Samtidigt som vi ställde fram materialet tittade barnen
nyfiket på materialet och barnen förberedde sig genom att ta på sig förkläden. Sedan satte vi upp
inspirationsbilderna (bilaga 3, figur 3) på ett staffli inne i ateljén som barnen kunde titta på. Den
av oss som var aktiv observatör instruerade barnen hur aktiviteten skulle gå till. De skulle få
göra varsin påsktupp utifrån inspiration från bilderna. Den aktiva observatören genomförde
aktiviteten med barnen medan den andra som var passiv observatör observerade med papper och
penna det den såg och hörde. Den som var passiv observatör tog även bilder med mobiltelefonen
på materialet och barnens produkter, så att vi efteråt kunde jämföra produkterna.
Den passiva observatören förberedde sig på att observera medan den aktiva observatören
förberedde både sig och barnen på att genomföra aktiviteten. Barnen fick titta på
inspirationsbilderna och fick själva bestämma vad de ville göra. När barnen hade pysslat klart
sina produkter (bilaga 4, figur 1) gick de och tvättade sig medan vi städade undan materialet.
Den här aktiviteten tog cirka trettio minuter att genomföra.
Innan vi åkte därifrån bokade vi in nästa undersökningstillfälle då vi kunde komma tillbaka och
genomföra aktiviteten med modellen. Efter att vi hade gjort den första undersökningen
diskuterades det vi såg och sedan sammanställde den passiva observatören
observationsprotokollet.

Aktivitet med inspirationsbilder - Förskola 2
Vi fick tillgång till förskolans ateljé vilket var ett stort rum där det mesta av materialet fanns på
barnens höjd. Vi hjälptes åt att plocka fram materialet på bordet, samt hänga upp
inspirationsbilderna på en vägg. Den som var aktiv observatör på förskola 1 var nu passiv
observatör och vi valde att göra så eftersom barnen bara kände en av oss på respektive förskola.
Efter att vi hade förberett oss hämtade den aktiva observatören barnen medan den passiva
observatören förberedde sig för observation. Barnen tittade på inspirationsbilderna som vi hade
hängt upp och bestämde sig för vad de ville göra. Efter att barnen hade pysslat klart sina
produkter (bilaga 5, figur 1) gick de och tvättade sig medan vi städade undan materialet. Denna
aktivitet tog cirka trettio till fyrtio minuter att genomföra.
Vi diskuterade det vi såg under aktiviteten och sedan sammanställde den passiva observatören
observationsprotokollet. Vi kom på att vi glömde boka in nästa undersökningstillfälle på
förskola 2 så vi kontaktade dem via telefon istället.

Aktivitet med modell och intervju - Förskola 1
Cirka en vecka efter den första undersökningen genomförde vi den andra undersökningen på
förskola 1 och för oss var det viktigt att vi fick arbeta med samma barn som vid förra tillfället.
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Därför bad vi förskolan att höra av sig ifall något barn inte var där men så blev inte fallet. Vi fick
tillgång till samma ateljé som vid förra tillfället och vi plockade fram materialet och förberedde
inför aktiviteten. Sedan hämtade den aktiva observatören barnen och frågade om de ville vara
med. Vi använde samma sorts material som vid den förra aktiviteten men den här gången hade vi
även plockat fram vår modell istället för inspirationsbilderna. Barnen fick titta på tuppen och
fick skapa varsin egen tupp utifrån modellen. Vi bytte återigen så att den som var passiv
observatör på förskola 2 nu var deltagande observatör. Aktiviteten tog ungefär fyrtiofem till
femtio minuter att genomföra.
När barnen var klara med sina tuppar (bilaga 4, figur 2) gick de och tvättade händerna medan vi
städade undan efter oss och sedan hämtade vi barnen igen och frågade om vi fick ställa några
frågor till dem. Vi satte oss vid samma bord som vi genomfört aktiviteten på. Två av barnen
verkade vilja vara med medan det tredje verkade lite tveksam för hen påverkades av det som
skedde utanför då hen gick fram flera gånger och tittade ut genom fönstret i ateljédörren. Den
aktiva observatören intervjuade barnen om deras syn på aktiviteter med modeller och
inspirationsbilder, medan den passiva observatören var med och lyssnade samt skötte
inspelningen med mobiltelefonen. Efter intervjun tackade vi för oss och diskuterade hur det hade
gått. Den passiva observatören sammanställde observationsprotokollet och transkriberade
intervjun.

Aktivitet med modell och intervju - Förskola 2
Vi frågade personalen på förskolan var vi kunde genomföra aktiviteten då ateljén som vi
använde vid förra tillfället ej var ledig. Vi fick gå in till småbarnsavdelningen eftersom de
barnen var ute för tillfället och genomförde aktiviteten där istället. Det var ett stort rum där det
mesta av bildmaterialet fanns högt upp. Vi plockade fram materialet på bordet och vi hämtade
även lite material från andra avdelningen som fattades. När vi hade förberett oss hämtade den
aktiva observatören barnen medan den passiva observatören förberedde sig för observation. Den
aktiva observatören förklarade för barnen att de skulle göra varsin tupp och visade den modell
som vi tidigare hade gjort. Barnen pysslade i cirka trettiofem minuter.
När barnen hade pysslat klart sina tuppar (bilaga 5, figur 2) gick de och tvättade händerna och
sedan kom de tillbaka och började leka. Vi frågade dem om vi fick ställa några frågor och det
fick vi. Den aktiva observatören intervjuade barnen om deras syn på aktiviteter med modeller
och inspirationsbilder, medan den passiva observatören var med och lyssnade samt skötte
inspelningen med mobiltelefonen. Barnen verkade inte riktigt vilja fokusera och ville hellre göra
annat. Vi frågade om de ville delta och de sade att de ville det men det blev många avbrott för
dans och lek. På grund av det tolkade vi det som att de egentligen inte ville vara med och
avslutade därför intervjun. Vi städade undan materialet som vi hade använt under aktiviteten och
sedan reflekterade vi över hur aktiviteten och intervjun gått. Den passiva observatören
sammanställde observationsprotokollet och transkriberade intervjun.
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Forskningsetiska förhållningssätt
Enligt Hermerén (2011, s.18) finns det olika etiska regler som en forskare måste följa. Innan vi
började vår undersökning skrev vi missivbrev (bilaga 1) som vi lämnade ut till respektive
förskola. I missivbrevet presenterade vi oss, beskrev vad vår undersökning handlade om och vad
vi skulle göra. Vi beskrev även att det var frivilligt att delta och att inga andra kommer ta del av
våra uppgifter, utan det var bara till för vår undersökning. Vi informerade även om att alla
uppgifter är konfidentiella och att vi behövde vårdnadshavarnas samtycke för att vi skulle kunna
genomföra undersökningen. Utöver detta informationsbrev lämnade vi även ut en
samtyckesblankett (bilaga 6) där föräldrarna skrev under om de ville att deras barn skulle
medverka i undersökningen eller inte. Innan vi kunde genomföra vår undersökning var vi alltså
tvungna att få föräldrarnas medgivande. Enligt Löfdahl (2014, ss.36-37) måste båda föräldrarna
samtycka och därför tog vi inte de barn som bara hade en av föräldrarnas samtycke, utan de barn
som hade fått bådas. Vi frågade barnen om de gav sitt medgivande att delta eftersom det även är
viktigt att barnen samtycker. Vi var även uppmärksamma på barnens kroppsspråk då de inte
enbart verbalt behövde säga att de inte ville delta. Alla sex barnen visade dock tydligt att de ville
delta i aktiviteterna men intervjun på förskola 2 avslutades tidigare då vi upplevde det som att
barnen inte ville delta längre.
Vi tog hänsyn till konfidentialitetskravet och nyttjandekravet genom att vi behandlade allt
empirisk datamaterial noga så att inga obehöriga fick tag på det. Det datamaterial som vi fick
fram under studiens gång var bara till för vårt arbete. Detta är enligt Löfdahl (2014, s.38) viktigt
att tala om för de som ska delta så att de känner sig trygga. Vi förklarade för barnen att allt de
säger bara stannar hos oss och vi frågade om det var okej att vi spelade in intervjuerna. Vid
observationerna använde vi fiktiva namn så att barnen eller förskolorna inte skulle gå att
identifiera.

Validitet och reliabilitet
Enligt Löfdahl (2014, s.32) är det viktigt att ha hög validitet i studien och för att den ska få hög
validitet måste den vara trovärdig och för att den ska bli trovärdig är det viktigt att göra rätt
urval. Urvalet är dock bara en liten del för att studien ska bli trovärdig. Det är även viktigt att
bland annat välja rätt metod för att få ett trovärdigt resultat. Löfdahl (2014) menar att för att få
hög validitet i studien gäller det att hela arbetet från början till slut, är trovärdigt.
Validitet och reliabilitet betyder enligt Bryman (2011, ss.160-161) ungefär samma sak. Det som
skiljer dem åt är att vid hög validitet ska studien vara trovärdig, medan studien vid hög
reliabilitet ska vara pålitlig. För att vår studie skulle bli både trovärdig och pålitlig valde vi att
genomföra undersökningen på två olika förskolor och med lika många barn i samma ålder (ca.5
år). Vi genomförde våra aktiviteter på samma sätt och vi använde samma material till alla
tillfällena och detta gjorde vi för att inte materialet skulle påverka undersökningen.
Undersökningen blir trovärdig och pålitlig eftersom vi genomfört den på två olika förskolor med
olika barn, då har vi något att jämföra med. Om vi inte hade gjort aktiviteterna på samma sätt
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eller inte använt samma material hade trovärdigheten och pålitligheten blivit sämre eftersom
varje tillfälle inte hade haft samma förutsättningar.

Analys och bearbetning
Vår analys utgick från en hermeneutisk ansats. Enligt Westlund (2015, ss.72-74) innebär en
hermeneutisk ansats att vi analyserar samtidigt som aktiviteten sker. Det innebär även att vi
tolkar vår insamlade data utifrån vår förförståelse. Vår förförståelse har vi fått genom vår
utbildning samt vikariat på förskolor då vi har deltagit i bildestetiska aktiviteter. Att ha
förförståelse är en tillgång när man ska sätta sig in i hur andra tänker. Efter att vi hade gjort
undersökningarna läste vi igenom all datatext som vi samlat in och diskuterade datamaterialet i
förhållande till barnens produkter. Vi jämförde barnens produkter för att se om produkterna
skilde sig åt och vi jämförde även barnens produkter mot inspirationsbilderna och modellen.
Enligt Fejes och Thornberg (2015, s.37) kan man koda datainsamlingen i kategorier, våra
kategorier växte fram i analysen av vårt empiriska datamaterial. Detta framkom genom att vi
först gjorde varsin kodning och sedan diskuterade vi kodningen, därefter gjordes en ny kodning
tillsammans. Detta gjorde vi för att plocka ut essensen av materialet. Våra kategorier blev
traditioners påverkan, kreativitet och socialt samspel. När vi analyserade traditioners påverkan
och kreativiteten utgick vi från historiken och vår egen förförståelse. När vi analyserade det
sociala samspelet utgick vi från Vygotskijs teorier om det sociala samspelets påverkan på
lärandet. Vi utgick även från det behavioristiska perspektivet då vi såg mycket utav det i vår
undersökning. Efter att vi hade delat in datamaterialet i kategorier diskuterade och analyserade
vi återigen och sammanställde det vi kom fram till.
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Resultat
I resultatavsnittet redogörs resultatet av den analyserade datan från undersökningen. För att inte
kunna spåra deltagarna används fiktiva namn på barnen. Resultatet är uppdelat i de fyra olika
observationstillfällena samt en sammanfattning av de två intervjutillfällena.

Observation med inspirationsbilder på förskola 1
Innan aktiviteten startade hängde vi upp fyra inspirationsbilder som föreställde olika påsktuppar
och påskharar. Det tog en stund innan barnen kom igång med aktiviteten. Den deltagande
observatören frågade barnen vad de ville använda för material till tuppens kropp och alla tre
barnen valde att använda toalettrullar som kropp till sina tuppar. Ludvig och Sara jämförde sina
tuppar med varandra och gjorde i stort sett likadant.
Deltagande observatör - Hur ska tuppen se ut?
Ludvig - Som hennes (tittar på Sara).
Den deltagande observatören vänder sig då till Sara och frågar.
Deltagande observatör - Hur ska din tupp se ut?
Sara - Som hans.
Ludvig och Sara fortsatte följa varandra, när en tog ett nytt material tog den andra samma. De
hade en dialog och diskuterade hur de skulle göra. Stundtals var det en avslappnad stämning i
ateljén, barnen sjöng och berättade roliga historier medan de pysslade. I nästa stund blev det tyst
och de såg koncentrerade och fokuserade ut. De tittade på varandras produkter och berömde
dem. Sara frågade den deltagande observatören vilket material hon skulle använda till näbben.
Den deltagande observatören frågade hur den skulle se ut, då svarade Ludvig att det skulle vara
en trekant. Ludvig tog ett orange papper och ritade en triangel till sin tupp. Han klippte ut
triangeln och tittade på den, skrynklade ihop den och gjorde en ny.
Av analysen framgår att barnen följde en av inspirationsbilderna som föreställde påsktuppar
gjorda av toalettrullar. När den deltagande observatören frågade Ludvig och Sara hur deras
tuppar skulle se ut tittade de på varandra. De gav ett osäkert intryck och ville få stöttning av
varandra då Ludvig sade “som hennes” och Sara “som hans”. Barnen samspelade och hjälpte
varandra med materialval och gav tips till olika problemlösningar. Ludvig blev missnöjd med sin
första triangel som han klippte ut, eftersom han sade att den blev större än den som var på
inspirationsbilden.

Observation med inspirationsbilder på förskola 2
Även denna gång hängde vi upp samma fyra inspirationsbilder. Den deltagande observatören
informerade barnen om att de skulle göra varsin påsktupp. Den deltagande observatören visade
barnen inspirationsbilderna och alla tre bestämde sig för att göra påskharar istället. De valde
snabbt material och alla tre tog toalettrullar till att börja med. När Viktor skulle ta lila färg fick
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han inte ut något ur flaskan, han gick själv och hämtade en ny flaska. Han fortsatte på eget
initiativ att hämta nya färger. Barnen tog hjälp av varandra när det uppstod problem.
Lisa - Hur gjorde du så dom kunde stå?
(Hon har problem med att få sin hare att stå upprätt).
Malin - Satte den under. (pekar med händerna hur hon ska göra).
Viktor målade med mycket färg på sina toalettrullar, han blandade och skapade nya färger. Han
utbrast “måste prova alla färgerna” och fortsatte blanda. Barnen tittade på varandras produkter
och kommenterade att de tyckte de var fina. Lisa uttalade att det var svårt att sätta på pärlor men
hon frågade inte om hjälp utan fortsatte försöka. Hon verkade leta efter mer material och tog
fjädrar och fäste det på sin produkt.
Malin - Du måste ju ha öron också.
Lisa - Nej, de har inte kycklingar.
(Efter att Lisa limmat på fjädrar verkar hon ha ändrat sig till att göra en kyckling istället
för en påskhare som hon sade när de började.)
Lisa och Malin samarbetade mer med varandra än med Viktor, de småpratade under pysslandets
gång. De kom snabbt igång och inväntade inte ytterligare instruktioner. Barnen arbetade
självständigt då de frågade varandra om hjälp istället för den deltagande observatören. De
hämtade mer färger på eget initiativ. Lisas kreativitet påverkades av materialet då hon ändrade
sig från hare till kyckling efter att hon hade satt på fjädrar.

Observation med modell på förskola 1
Den deltagande observatören satte fram tuppmodellen som barnen skulle följa och hon
förklarade för dem att de skulle gör varsin sådan. Alla tre barn tog varsitt gult papper och Sara
vek sitt papper på mitten och tittade på oss. Johanna och Ludvig tittade på varandra och frågade
den deltagande observatören hur de skulle göra. Sara berättade hur hon gjort men kroppen höll
inte ihop och då bad hon den passiva observatören om hjälp, vilket hon fick. Sara klippte ut en
rektangel ur ett orange papper, den blev för stor sade hon. Ludvig erbjöd hjälp men Sara ville
göra det själv. Barnen tittade ofta på modellen och valde samma färger och material som
modellen hade. Den deltagande observatören frågade barnen hur det gick.
Sara - De går bra.
Johanna - De går bra.
Ludvig - De går dåligt.
Deltagande observatör - Varför tycker du det går dåligt?
Ludvig - Ja kommer aldrig bli klar.
Ludvig och Johanna tog modellen och tittade på den vid ett flertal tillfällen. Ludvig uttryckte att
han visste hur han skulle fästa tuppkammen och visade oss genom att trycka ihop tuppkroppen.
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De tog varsitt rött papper, Ludvig började klippa i det röda pappret och han rimmade på de olika
färgerna som fanns på papperna. Ludvig bad den deltagande observatören om hjälp med att
klippa kammen och Johanna frågade också om hjälp med den. Den deltagande observatören
hjälpte dem med kammen och medan hon klippte ut kammar åt dem vände Ludvig och Sara
ryggarna mot den deltagande observatören. De klippte sönder det pappret som de först hade
försökt klippa ut sina tuppkammar ur i små, små bitar. De sade “här får du för att du är så
besvärlig”. Johanna började klippa ut en näbb men ber efter en stund den deltagande
observatören om hjälp men hon uppmuntrade Johanna att göra det själv, vilket hon gjorde.
Under aktiviteten tittade barnen ofta på modellen och de valde samma färger som modellen. Sara
verkade osäker på hur hon skulle börja och sökte bekräftelse från både den deltagande och den
passiva observatören på om hon gjorde rätt. Barnen verkade vid några tillfällen missnöjda över
sin egen förmåga då deras tuppar inte blev som modellen. När de inte lyckades klippa likadana
tuppkammar som modellens, frågade de den deltagande observatören om hjälp.

Observation med modell på förskola 2
Den deltagande observatören satte fram tuppmodellen och barnen satte sig vid bordet och tittade
på den. Malin och Viktor tog gult papper och Lisa tog lila papper. Malin och Viktor tittade på
Lisa och bytte färg på papperet till rosa och röd. När Lisa såg att det fanns rosa papper bytte hon
till det. Barnen frågade varandra om hjälp och inte den deltagande observatören när det uppstod
problem. Lisa vek sitt papper på mitten och häftade ihop ena änden, hon fick hjälp av Malin.
Viktor tittade på flickorna och även han häftade ihop sin på samma sätt. Viktor klippte tuppkam
i lila papper och flickorna tog också lila till sina tuppkammar. Medan Viktor klippte sin tuppkam
uttryckte han att han började förstå hur han skulle göra. Barnen klippte ut tuppkammarna i en
annan form än den som var på modellen.
Viktor ville börja måla med målarfärg och satt efter en stund tyst och såg koncentrerad ut en
längre stund. Sedan blandade han färgerna med varandra men fortsatte inte att måla. Malin sade
att hon ville blanda och den deltagande observatören sade att hon skulle ta på sig förkläde men
då sade Malin att hon var färdig. Hon såg fjädrarna och fortsatte då att pyssla, även Lisa tog
fjädrar och limmade på sin tupp.
Under aktiviteten verkade Viktor mer intresserad av att utforska materialet då han blandade
färger. Barnen påverkades av varandras kreativitet då de valde andra färger på tuppen än vad vår
modell hade. De verkade inte styras av modellen då de använde andra material än modellen. De
visade en tro på sin egen förmåga eftersom de frågade varandra om hjälp istället för den
deltagande observatören.
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Gruppintervju med barnen
En stund efter sista aktiviteten på respektive förskola genomförde vi intervjuerna med alla tre
barnen samtidigt.
Förskola 1
Intervjuaren - Upplever ni det lättare när man har en modell eller när man inte har en
modell?
Sara - När man har en modell.
Johanna - När man har modell.
Intervjuaren - Menar ni att det är lättare när man har en modell?
Ludvig - Ja de är de.
Intervjuaren - Vad är det som gör det lättare?
Sara - Att man får hjälp av hon.
Intervjuaren - Att man får hjälp?
Sara - Vi menar, jag menar att ja lite hjälp å titta, osså, osså har vi lite hjälp av
fröknarna.
Förskola 2
Intervjuaren - Om ni jämför med förra gången när ni hade bilder att titta på mot idag
när ni hade tuppmodellen. Kan ni berätta vilket sätt ni tyckte var roligast?
Malin - En modell.
Lisa - En modell.
Viktor - En modell.
Intervjuaren - På vilket sätt tyckte ni det var roligare?
Malin - För att då får man se på riktigt.
Lisa - Riktiga tuppar.
Alla sex barnen sade under intervjuerna att de tyckte det var roligare samt lättare när de hade
modellen att följa. Barnen på förskola 1 sade att det var för att de fick hjälp av deltagande
observatör men även att modellen var en hjälp för att veta vad de skulle göra. Barnen på förskola
2 sade att det var för att de hade något riktigt att titta på. Barnen påverkades av varandra då de
svarade på liknande sätt. De tittade även ibland på varandra som för att söka efter stöd hos
varandra innan de svarade.
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Diskussion
I detta avsnitt redovisas först resultatdiskussionen. Därefter följer en metoddiskussion där vi
diskuterar de metoder som används i studien. Slutligen tas didaktiska konsekvenser upp samt
vidare forskning.

Resultatdiskussion
Gamla traditioner lever kvar
På det sätt som vi genomfört aktiviteterna är ett arbetssätt som vi ofta har upplevt att förskolor
använder sig av. Pedagoger väljer ut motivet på inspirationsbilder eller modeller som barn ska
följa. Barn har inte fått någon möjlighet till att påverka motiven. Det bär spår av den
behavioristiska inlärningsteorin som Hwang och Nilsson (2011, s.39) beskriver som lagar om
rätt och fel som ska följas. Lyckas barnet får det någon form av förstärkning, om inte blir det en
konsekvens. Aulin-Gråhamn (2004, s.62) menar att pedagoger planerar rutinmässigt traditionella
bildaktiviteter utan att fundera över vilket syfte de har med aktiviteten och istället för att utgå
från barns intressen och frågor känner de sig störda av dem. Vilket lärandefokus har pedagoger
vid estetiska bildaktiviteter på förskolan, ska barn producera eller ska de undersöka och
upptäcka undrar Aulin-Gråhamn (2004, ss.39-41). Hon anser att det finns en föråldrad
kunskapssyn inom skolväsendet och gamla traditioner lever kvar utan att ifrågasättas.

Pysseltraditioner i förskolan
När barnen på förskola 1 skulle genomföra aktiviteten då vi hade bilder som inspiration hade de
svårt för att komma igång och de inväntade instruktioner från den deltagande observatören. De
undrade hur och vad de skulle göra och först när den deltagande observatören gav dem stöttning
genom att fråga vad de ville använda som kropp till sina tuppar, kom de igång. Att de alla tre
valde en tom toalettrulle till kropp är något som vi anser visar på den djupt rotade traditionen
med pyssel av toalettrullar som vi upplevt finns inom förskolan. Thavenius (2004 a) som
genomförde en omfattande undersökning som resulterade ibland annat rapporten ”Tänk framåt,
men gör nu”, beskriver att det inom förskoleverksamheten finns en bildkanon som år efter år
förs vidare från barngrupp till barngrupp utan att pedagoger reflekterar över innehållet. Med
bildkanon menar de bildaktiviteter som sett likadana ut under en lång tid utan reflektion över
lärandet. Även Emriksson och Swahn (2017, s.19) beskriver hur förskolor länge haft en
pysselkultur där samma typ av pyssel återkommit år efter år. Thavenius (2004 a, s.71) kallar det
modest estetik, en blygsam och anspråkslös estetik vars behov är att slå vakt om traditioner och
att föra vidare ett kunskapsarv. Han anser också att aktiviteter där barn inte får vara delaktiga i
för- och efterarbetet inte kan kallas en estetisk lärprocess. Vi anser att det är viktigt att barn får
möjlighet att påverka verksamheten för att känna sig delaktiga. Aktiviteter bör utgå ifrån barns
intressen för att på så sätt skapa lust till lärandet.

Modeller ett stöd eller ett hinder
I vår studie kunde vi se att barnen på förskola 1 blev låsta vid att återskapa det de såg på
inspirationsbilderna men framförallt när de följde modellen. Enligt Emriksson och Swan (2017,
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s.19) får inte barns kreativitet näring när de använder sig av modeller. Barn lär sig bara att följa
redan förutbestämda mål och de får ett rätt och fel tänk över hur produkten förväntas se ut anser
de. Jolley och Zhang (2012) håller med om att kreativiteten minskar då barn följer en modell. De
anser att barns egna sätt att beskriva saker hämmas då de får en stereotypisk syn på hur det ska
se ut. Vi såg att barnen på förskola 1 hade lättare för att komma igång med aktiviteten då de
hade modellen att följa än när de hade inspirationsbilderna. Levin (2012, s.88) lyfter att en del
barn behöver en modell att följa eftersom de annars blir osäkra på vad det är som de ska göra
och modellen blir en trygghet för dem. Detta var också något som alla sex barnen uttryckte vid
intervjun, det var roligare att pyssla då de hade en modell att följa sade de. Barnen på förskola 1
uttryckte att det var för att de fick hjälp. Som vi tolkade det var det inte bara att de fick hjälp av
den deltagande observatören utan även att modellen i sig hjälpte dem, för då visste de vad de
skulle göra. Barnen på förskola 2 sade att det var roligare eftersom de hade något riktigt att titta
på. Karlsson Häikiö (2014, s.36) belyser att det ofta inom konstnärstraditioner förekommit en
mästare – lärling tradition. Som vi tolkar det skulle man kunna använda modeller i samma syfte,
men då bör man som Karlsson Häikiö (2014, s.37) skriver ha ett pedagogiskt förhållningssätt
som tillåter många olika tolkningar och problemlösningar. Hon menar dock att det inom förskola
och skola ofta finns ett fokus på ett rätt sätt att utföra saker. Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö
98 rev. 2016, ss.6-7) kan inte kunskap bara tolkas på ett sätt utan kunskap finns i många olika
former som exempelvis färdighet och förståelse. Förskolan ”ska utgå från barnets
erfarenhetsvärld” (s.6).
Vi kunde se i vår undersökning att barnen påverkades av varandra i val av material och utseende
på deras produkter. Barnen på förskola 1 tittade mer på varandra och särskilt två av dem följde
varandra genom båda aktiviteterna (bilaga 4). De frågade mer om hjälp och då särskilt vid
aktiviteten med modellen. De jämförde ofta sina egna produkter med modellen och valde samma
material och färger som vår modell hade. När det de gjorde inte liknade vår modell visade de
missnöje och frågade deltagande observatör om hjälp. Som vi upplevde det hade barnen en bild i
huvudet av hur de skulle göra men de visste inte hur de skulle genomföra det och frågade därför
den deltagande observatören om hjälp. Barnen erbjöd varandra hjälp men de ville enbart ha hjälp
ifrån oss observatörer. Det kan vara ett tecken på att de inte riktigt litade på att kompisen kunde
göra rätt. Var det så som Emriksson och Swahn (2017, s.19) beskriver att barn får ett rätt och fel
tänk på hur en produkt förväntas se ut. Barnen på förskola 1 i vår studie visade tecken på att de
var vana vid ett rätt och fel tänk då de så tydligt visade missnöje när deras produkter inte blev
som vår modell. Bendroth Karlsson (1998, ss.124,132-133) menar att pedagoger som ger allt för
tydliga direktiv för hur en bildaktivitet ska genomföras och vilket resultat det ska bli skapar en
osäkerhet hos barnet. Barns kreativa samspel fungerar bäst om de får stöttning i sina idéer till
problemlösning. En pedagog som ger svaret utan att barnet ens fått möjlighet till att lösa
problemet själv hindrar barnet i dess utveckling och det tappar lusten att försöka.

Kreativt lärande
Barnen på förskola 2 fick följa exakt samma modell som barnen på förskola 1 men deras
produkter skiljde sig mer ifrån vår modell. Även produkterna som barnen på förskola 2 gjorde
utifrån inspirationsbilderna blev mer olika än den inspirationsbild som de utgick ifrån. Vi
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genomförde aktiviteterna på samma sätt och med samma inspiration och material på båda
förskolorna men ändå skilde sig produkterna åt betydligt. Vygostkij (1995, s.20) belyser att trots
samma förutsättningar kan den kreativa förmågan se helt olika ut. Det kan handla om barns
fantasiförmåga, för att kunna vara kreativ måste man ha en utvecklad fantasi och för att kunna
fantisera måste man ha upplevt verkliga saker. Han menar att det är ur verkligheten som
fantasierna och kreativiteten byggs upp. De två förskolor som vi genomförde vår studie på hade
olika pedagogiska inriktningar, förskola 1 hade en mer traditionell inriktning medan förskola 2
var Reggio Emilia inspirerad. Det framgår i vår studies resultat att barnen på förskola 1 var mer
måna om att följa modellen än barnen på förskola 2, detta anser vi kan vara ett resultat av de
olika pedagogiska profilerna.
Om pedagoger har ett genomtänkt syfte med aktiviteterna och reflekterar över lärandet i dem,
anser vi att barn får förutsättningar för deras fantasiskapande. Det ligger också i
förskolepedagogers uppdrag att stimulera, utmana och uppmuntra barn så att de tror på sin egen
förmåga. Ett av strävansmålen i Läroplan för förskolan (Lpfö 98. rev 2016, s.10) är att sträva
efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i
många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Vygotskij (1995,
s.88) beskriver att positiv yttre stimulans påverkar uppfattningen om bildaktiviteter hos barn och
det egna kunnandet på ett positivt sätt medan negativ yttre påverkan hämmar kreativiteten,
lusten och utvecklingen hos barn.
Den individuella kreativa förmågan upplevde vi var större hos barnen på förskola 2. De använde
bilderna och modellen som inspiration för deras eget skapande. De prövade och testade
materialet mer än vad barnen på förskola 1 gjorde. Viktor blandade färger och förundrades över
vilka nya färger han fick fram, han hämtade fler färger och fortsatte att experimentera. Att
blanda och testa färgerna var det som han lade mest energi på vid båda aktiviteterna. Karlsson
Häikiö (2014, s.36) lyfter att för att kunna behärska ett medium som i vårt fall bild måste man få
prova och testa för att lära sig till exempel olika tekniker och material. Det är något som också
Levin (2012, s.98) menar att barn måste få möjlighet och tid till att utforska och undersöka
material så att de känner en trygghet i mediet. Emriksson och Swahn (2017, s.35) beskriver
bildaktiviteter där uppgiften från början haft ett specifikt mål men där barn har fått möjlighet till
att utforska materialet och då vågat pröva gränserna och omtolkat uppgiften utifrån sin nya
kunskap.

Sociala samspelet
Samspelet mellan barnen var tydligare på förskola 2 då de frågade varandra om hjälp istället för
den deltagande observatören. Kan materialets olika tillgängligheter påverka barnens samspel? På
förskola 2 fanns bildmaterialet i barnens höjd men på förskola 1 fanns det mesta av bildmaterial
högt upp eller i skåp. Emriksson och Swahn (2017, s.39) belyser att miljöer som tillåter barn att
på eget initiativ välja vad de vill göra, uppmuntrar till socialt samspel mellan barn. De menar att
barn då förhandlar med varandra om vad de vill göra. På båda förskolorna tipsade och hjälpte de
varandra när de fick problem. De tipsade bland annat varandra om hur de kunde blanda färger
eller hur de skulle sätta fast fjädrar. De hjälpte exempelvis varandra med att klippa ut eller fästa
22

tuppkammarna. Pramling Samuelsson et al. (2011, s.23) menar att barn utmanar och inspirerar
varandra på ett helt annat sätt än vad pedagoger gör när de skapar tillsammans. Samarbetet
mellan barnen på förskola 1 var mer aktivt vid aktiviteten med inspirationsbilderna än aktiviteten
med modellen. Vi upplevde det som att de hade ett större behov av att fråga och hjälpa varandra
när de hade bilderna som inspiration. Det anser vi berodde på att instruktionen vid aktiviteten
var att de själva fick bestämma hur den skulle se ut. Linge (2013, ss.162-163) lyfter att när barn
själva styr över sitt lärande frågar barn varandra om råd för att på så sätt ta reda på om de förstått
uppgiften rätt. De söker bekräftelse i varandra och ger varandra stöd. När barnen på förskola 1
gjorde påsktuppen efter vår modell samarbetade de inte i samma grad med varandra. Vi tolkar
som att de var mer noggranna med att göra en produkt så lik vår modell som möjligt. De ansåg
att det var vi som hade kunskapen eftersom det var vi som gjort modellen.
Vygotskij (1995, s.94) belyser att för barn är det inte själva produkten som är viktig utan det är
tillverkningsprocessen och samvaron med andra barn samt upplevelsen av själva materialet. Det
är görandet som tilltalar barn, inte vad det i slutänden ska bli. Det är något som vi kunde se i vår
undersökning då alla sex barnen sade att de tyckte om att pyssla och stämningen i rummet var
glad, uppsluppen och ibland djupt koncentrerad när de tillverkade sina tuppar och harar. När
barnen var klara med sina produkter lade ingen av barnen större tid på dem utan gick snabbt
vidare till andra aktiviteter med kompisarna som väntade utanför.

Metoddiskussion
Att själv vara deltagande i aktiviteterna har både för- och nackdelar. Fördelen var att vi kunde
genomföra en aktivitet som ämnade svara på vårt syfte utan att påverka den övriga
verksamheten. Att vara två var en fördel då en kunde vara delaktig medan den andra observerade
aktiviteten. Franzén (2014, s.61) lyfter att det kan vara svårt att observera själv då barn påverkas
av observatörens blotta närvaro och gärna vill få med hen i gemenskapen. Lalander (2011, ss.
88,93) menar att genom deltagande observationer kommer man närmare respondenterna och får
lättare för att se det ur deras synvinkel. Han anser också att det är viktigt att vara ärligt
intresserad av respondenterna och som forskare ha ett öppet och nyfiket förhållningssätt. Under
aktiviteten kunde den av oss som var delaktig föra samtal med barnen och på så sätt komma dem
närmare. För den av oss som enbart observerade blev det mycket att anteckna eftersom
aktiviteterna varade mellan trettio till femtio minuter, därför gick vi direkt igenom
anteckningarna tillsammans efter aktiviteten för att komplettera om något inte blivit antecknat.
En fördel var att genom att vi skötte allting själva inte behövde anpassa oss lika mycket till den
övriga verksamhet. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s.46) ska man ställa
utmanande frågor som uppmuntrar barnen att vilja berätta mer och utveckla sina tankar. När vi
gjorde vår deltagande observation var det lätt hänt att vi genom vårt syfte kunde påverka barnen
för att få det resultat vi önskade. Detta var något vi varit medvetna om och därför använde vi
medvetet samma material vid alla tillfällen samt lade stor vikt på att inte ställa ledande frågor
eller styra barnens materialval utan istället ställa frågor som fick barnen att reflektera själva.
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Doverborg och Pramling Samuelsson (2012, s.31) lyfter för- och nackdelarna med att göra
gruppintervjuer. Dels är det för att de lätt påverkar varandra och att vissa barn tar mer plats än
andra, men det kan även vara så att de inspirerar varandra när de hör de andras reflektioner och
tankar. Vi valde att genomföra gruppintervju dels för att om vi tagit ett barn i taget hade barnet
kunnat känna sig obekvämt med att sitta ensamt med två vuxna. Doverborg och Pramling
Samuelsson (2012, s.31) menar att ett barn som intervjuas ensamt kan känna sig utsatt i en sådan
situation. Vi genomförde intervjuerna direkt efter att vi genomfört den sista aktiviteten eftersom
vi ansåg att det skulle bli svårt att få tillbaka de barn som vi släppt iväg till lek att återkomma till
oss och bli intervjuade. Vi var intresserade av att få barnens syn och upplevelse på de olika
aktiviteternas upplägg. Vi märkte dock att barnen påverkade varandra och svarade likartat. De
trissade även igång varandra och var väldigt uppspelta på en av förskolorna vilket troligtvis
berodde på att vi fick tillgång till en annan avdelning som barnen inte var lika bekant med och
därför ville de utforska den. Med tanke på detta hade det kanske varit bättre att intervjua dem en
och en eftersom då kanske barnen hade varit lugnare då de inte påverkats av varandra. Vi blev
medvetna om att det är viktigt att ställa samma frågor till barnen vid båda intervjutillfällena, då
vi vid ett tillfälle sade lättare och vid det andra tillfället roligare. Detta bidrar till olika
innebörder och blev därför svårt att tolka men utifrån barnens svar framkom ändå att de ansåg
det både roligare och lättare då de på förskola 2 sade att man får se på riktigt. I efterhand har vi
tänkt på att det eventuellt hade varit bättre att intervjua pedagoger istället för att undersöka vårt
syfte. Då hade vi kanske fått en djupare förståelse för hur pedagoger förhåller sig till de
traditionella bildaktiviteterna och hur traditionerna påverkar lärandet.

Didaktiska konsekvenser
Då det är förskolans uppdrag att föra vidare ett kulturarv är det viktigt att reflektera över syftet
med de bildestetiska traditionerna som förs vidare. Trots att vår studie visar att barn tycker om
att jobba med modeller så är det ändå viktigt att som pedagog reflektera över lärandet som sker
hos barnen vid bildestetiska aktiviteter. Thavenius (2004 a och b, s.72, 112) framhåller att det
finns en uppfattning bland pedagoger att det estetiska inte behöver tas så seriöst utan det är mest
lek, de ser inte det kreativa lärandet i estetiken där problemlösningsförmågor utvecklas. Han
anser att det beror på brist i nytänkande och reflektion över det pedagogiska uppdraget. För att
kunna förändra behöver pedagoger reflektera över det de gör och hela tiden ha lärandet i fokus.
Vi anser att genom att observera och lyssna på barn kan pedagoger synliggöra deras intressen
och utifrån det hitta ingångar till lärande som blir intressant och utvecklande för barn. AulinGråhamn (2004, ss.42, 61) menar att det behövs nya perspektiv på estetiken och på dess
möjlighet att vidga lärandet. Hon anser att vuxna stänger ute barn genom att vara
avståndstagande mot populärkultur som riktar sig mot barn och då förloras lärtillfällen. Karlsson
Häikiö (2014, s.35) lyfter att om man utgår från barns intressen och frågeställningar fångar man
barns lust att lära. Vi menar även att när barn får experimentera och utforska material i
exempelvis bildaktiviteter växer deras problemlösningsförmåga.
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Har pedagoger ett öppet och tillåtande förhållningssätt och tillåter olikheter och egna tolkningar
anser vi att barns tro på sin egen förmåga ökar. Barn lär genom att lyssna och titta på andra anser
Levin (2012, s.98) och de blir även medvetna om sin egen utveckling. Pedagoger bör utnyttja
dessa tillfällen för lärande genom att ställa frågor om barns skapande. När barn får reflektera
över de val de gör utvecklas de som individer fortsätter hon. Vi anser att det är viktigt att
pedagoger håller sig uppdaterade på ny forskning inom pedagogik. Detta för att inte fastna i
gamla traditioner som görs utan reflektion. Thavenius (2004 b, ss.122-123) menar att den
radikala estetiken kan få igång en förändringsprocess i förskolan vilket skulle innebära ett
utanför boxen tänk där man vågar tänka kritiskt och ifrågasätta. Vi anser att pedagoger därför
inte bör fastna i de så kallade “kanonerna” som förekommer inom flera estetiska medium, utan
våga tänka utanför boxen och ta in barnens tankar om vad till exempel ett påskpynt är. Tänk så
mycket nya traditioner vi kan föra vidare till varandra.

Vidare forskning
Vår studie bygger enbart på sex barn och får ses som en pilotstudie. Vi anser att det ändå
framkommit intressanta uppgifter som vi kunnat dra slutsatser ifrån, till exempel på barnens
samspel och på hur mycket lättare de ansåg det vara att arbeta efter en modell. Det vore dock
intressant att göra en större studie för att säkerställa våra slutsatser.
Resultatet från vår undersökning indikerar att pedagogers förhållningssätt påverkar barns
kreativitet och tro på sin egen förmåga. Därför vore det intressant att undersöka hur pedagogers
olika förhållningssätt påverkar kreativiteten, även om olika pedagogiska profiler påverkar barns
kreativitet.
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Bilaga 1
Informationsbrev

Datum 2017-04-05

Till vårdnadshavare med barn på XXXXXXXX förskola
Vi heter Carolina Svärdh och Ellinor Bengtsson och studerar till förskollärare vid Högskolan i
Borås, på Campus Varberg, Akademin för pedagogik.
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall
undersökas. Vi har valt att fokusera på estetisk verksamhet inom bild. Vi kommer att observera,
intervjua och genomföra praktiska aktiviteter.
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de
forskningsetiska principerna, vilka innebär att:
• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga
obehöriga kan ta del av dem.
• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings
syfte.
• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva
namn på barn, pedagoger och förskola används så att allas identiteter skyddas.
• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.
För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför
fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till någon av
pedagogerna på förskolan.
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på
Mail: xxxxxxxxxxxx eller xxxxxxxxxxxx
Mobil: Carolina – xxxxxxxxxx eller Ellinor – xxxxxxxxxx

Med vänliga hälsningar
___________________________________ ________________________________
Carolina Svärdh
Ellinor Bengtsson
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Bilaga 2

Intervjufrågor till barnen
●
●
●
●
●
●
●
●

Berätta hur du tyckte att aktiviteterna var.
Vad var det som var roligt?
Vad var det som var mindre roligt?
Gjorde du något som du inte har gjort innan?
Berätta hur det var att göra tuppen när du fick titta på en färdig modell.
Vad var det som gjorde att du tyckte det?
Hur var det att pyssla när du fick bilder att titta på som inspiration och ingen färdig
modell att följa?
Berätta vad som gjorde att du tyckte så.
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Bilaga 3

Figur 1. Materialet vi använde vid alla tillfällen

Figur 2. Vår modell

Figur 3. Våra inspirationsbilder
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Bilaga 4

Figur 1. Barnens produkter efter inspirationsbilder – Förskola 1

Figur 2. Barnens produkter efter modell – Förskola 1
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Bilaga 5

Figur 1. Barnens produkter efter inspirationsbilder – Förskola 2

Figur 2. Barnens produkter efter modell – Förskola 2
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Bilaga 6

Samtyckesblankett för vårdnadshavare
Tag med och lämna till vårdnadshavare (i samråd med ansvarig pedagog)

Jag/vi har informerats om undersökningen 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. Ringa in valt alternativ.

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.

________________________________________
Barnets namn

_______________________________________________________________________
Underskrift vårdnadshavare
Namnförtydligande

_______________________________________________________________________
Underskrift vårdnadshavare
Namnförtydligande

Datum:_________________________
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