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Sammanfattning 
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Bakgrund 

Här presenteras tidigare forskning och litteratur som berör barns skapande aktiviteter och de 

förutsättningar som möjliggör och stöttar barns utveckling i förskolan. I detta avsnitt lyfts 

bland annat betydelsen som skapande kan ha för barn och deras utveckling, hur pedagogens 

förhållningssätt påverkar tillgänglighet till skapande samt val av material. Dessutom beskrivs 

hur miljön kan påverka och möjliggöra en tillåtande, utforskande och utvecklande 

verksamhet. 

  

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka små barns möjligheter till skapande genom ett 

utvecklingsarbete.   

 

Metod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie i form av ett utvecklingsarbete med inspiration 

från etnografin. Observationer användes för att undersöka barnens skapande möjligheter. 

Därefter planerades och iordningsställdes en ateljé som sedan introducerades för barn och 

pedagoger under två veckor. Sedan observerade vi för att se om det skett några förändringar.  

 

Resultat 

Studiens resultat visar att det har skett en förändring i barnens skapande efter utvecklandet av 

ateljén. Aktiviteterna skedde mer på barnens initiativ och förutsättningar och pågick under 

dubbelt så lång tid. Interaktionen barnen emellan skiljde sig åt före och efter 

utvecklingsarbetet. 
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Inledning 
Våra erfarenheter av skapande för de yngsta barnen i förskolan är att de ofta sker på 

pedagogernas initiativ och villkor. Barnen sätts vid höga bord framför ett litet papper och 

skall samsas om utrymmet med övriga barn. Små barn har yviga rörelser då de ännu inte 

behärskar handledsrörelser och behöver därmed mycket utrymme för att kunna skapa på sina 

villkor. Vad som dessutom förbises vid planerade aktiviteter är barns egen vilja och lust till att 

skapa. Små barn har en vilja som skall respekteras precis som de äldre barnens och de skall ha 

möjlighet till val av aktivitet. De vet vad de vill och kan göra detta om miljön tillåter dem. 

Små barn är kompetenta och litar vi på dem så växer deras tillit till sig själva. Det vi förväntar 

oss av barnen har betydelse för vad de faktiskt klarar av (Brodin & Hylander 1998).  

 

Valet att fokusera på de yngsta barnen i förskolan var för att vi ville få kunskap om deras 

verksamhet men även att det inte finns mycket forskning om skapandet för små barn. Att vi 

skulle forska om någonting estetiskt har varit klart från första stund och att det blev just bild- 

och formskapande är för att det ligger oss varmt om hjärtat och vi vet av egen erfarenhet såväl 

som av forskning att det är ett vikigt inslag i människans liv. Begreppet bild- och 

formskapande omfattar i den här studien två- och tredimensionella aktiviteter och material 

exempelvis genom lek med papper, gips, lera, trä, textil, metall, sand, lim, garn, färg och 

återvinningsmaterial.    

Läroplanen för förskolan (Lpfö98 2006) betonar vikten av att barn får vistas i en trygg miljö 

med engagerade pedagoger som ser möjligheter i varje barn. Det nämns i läroplanen att barn 

skall få tillfällen att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer där bland 

annat estetiska uttrycksformer nämns. Den reviderade läroplanen
1
 tar även upp vikten av att 

barn får konstruera och använda olika former av material och tekniker. 

Syfte  
Syftet är genom att ett utvecklingsarbete undersöka små barns möjligheter till skapande 

aktiviteter i förskolan samt vad skapande aktiviteter har för betydelse för barns lärande och 

utveckling. 

Frågeställningar 

 Vilka möjligheter har barnen före utvecklingsarbetet? 

 Vilka möjligheter har barnen efter utvecklingsarbetet? 

 Ger skapande aktiviteter möjligheter till lärande och utveckling för små barn? 

                                                             
1
 Läroplan för förskolan 98 Reviderad 2010. Träder i kraft 1 juli 2011. 
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Bakgrund 
Möjligheterna för att vara kreativ är många. Nedan kommer olika betydelser tas upp för vad 

skapande kan erbjuda små barn. Vidare behandlas pedagogers förhållningssätt samt miljöns 

betydelse i barns skapande aktiviteter.  

Litteraturen som behandlas i bakgrunden är skrivna av internationella forskare samt av erfarna 

förskollärare och ateljeristor som i arbete med barn fått kunskap om och upplevt barns 

skapande.  

Skapandets betydelse för små barns utveckling och lärande 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98 reviderad 2010) talar om att verksamheten skall gynna det 

lustfyllda lärandet hos barn, där lek och kreativitet skall tas till vara på. Förskolan skall också 

stimulera barnens lust till att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.  

Barns skapande förmåga  

Små barns skapande är inte en återgivning av omgivningen då små barn inte återskapar 

omgivningen utan att skapandet berättar mer om barnens upplevelser och kunskaper. Enligt 

Granberg (2001) är små barn motoriskt oförmögna att återge omvärlden på ett naturtroget sätt. 

Därför är det viktigt för små barn att från erfarenheter, intressen och förutsättningar få 

upptäcka, uppleva och utforska. Bohm & Thorell (1989) menar att barn runt ett till tvåårs 

ålder upptäcker att med hjälp av material, exempelvis kritor, kan barn lämna spår efter sig. 

Hallström Lundgren
2
 menar att små barns rörelser är annorlunda i jämförelse med äldre barns 

rörelser. Små barn har inte utvecklat kontrollerad handledsrörelse utan använder hela armen 

för att måla, vilket kräver en stor yta för små barn att vara kreativa på och att inte trånga 

utrymmen och små pappersark begränsar undersökandet.  

Barns skapande har Lowenfeld (se Änggård 2006; Trageton 2009) beskrivit i olika stadier i en 

teckningsutvecklingsmodell där det första stadiet beskrivs som klotterstadiet. Klotterstadiet 

påbörjas när barn är två år enligt Lowenfeld och slutar när barn kommit upp i fyra års ålder 

(Trageton 2009 s.26). Änggård diskuterar den kritik som riktats mot Lowenfelds 

teckningsutvecklingsstadier där hon menar att kritiken belyser att i hans stadiemodell 

genomgår barn en generell utvecklingsgång och att stadierna har en bestämd början och slut. 

Hon menar att kritiken inte förnekar stadiemodellens värde. Kindler (2010) hävdar att det 

finns svårigheter att tala för Lowenfelds stadiemodell då utvecklingen hos barn börjar med 

vad Lowenfeld beskriver vara det okontrollerade klotterstadiet som går mot realistisk 

avbildning som är det sista stadiet i modellen. Kindler problematiserar komplexiteten av 

definieringen av skapandet vilket teckningsutvecklingsmodellen inte tar hänsyn till eller de 

hjälpmedlen som finns för skapande men även betydelsen av fantasin och barns medvetande. 

Barnes (1994) påpekar att barns bildskapande inte rör sig tydligt från ett stadium till ett annan. 

Han menar att en viss förståelse för olika modeller och stadier kan vara av vikt för en 

                                                             
2 Monica Hallström Lundgren, bildpedagog. Muntlig källa, studiebesök 2011-03-21  
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förståelse för vad som kan kunna komma i barns skapande. Bohm & Thorell (1989) talar om 

klottret som bildutvecklandets grund. Författarna beskriver klottret som icke föreställande och 

att det skall uppskattas av pedagoger om vad författarna menar är barns glädje att lämna spår 

och att vara kapabel till att kontrollera handens rörelser. 

Barns matematiska begreppsbildning 

Trageton (2009) jämför barns konstruktionslek, som han beskriver vara formgivande lek med 

bland annat träklossar och lera, med Lowenfelds teckningsutvecklingsmodell vilket han 

hänvisar till sin forskning (1975-78 se Trageton 2009 s.15-16). Hans forskning tyder på att 

stadierna i barns konstruktionslek börjar tidigare än i två dimensionella verk. Trageton anser 

att konstruktionslek ger barn möjligheter till att utforska olika former, vilket utvecklar bland 

annat matematiska begreppsbildning exempelvis barns rumsuppfattning. Han diskuterar att 

teckning är ett abstrakt uttrycksmedel, det vill säga icke föreställande och därför kan vara 

svårare för små barn att arbeta med medan tredimensionellt skapande i form av 

konstruktionslek är lättare än skapandet med tvådimensionellt material. Därför menar han att 

barn skall få möta konstruktionsskapandet innan arbete med tvådimensionella verk såsom färg 

på papper. Kindler (2010) anser att barn skall få möta leran som skapande material och då inte 

enbart barnvarianterna som hon menar vara exempelvis play dough och modellera, detta för 

att barn skall introduceras i konstnärliga medel, som kan ha större betydelse senare i livet. 

Barn kan med sina erfarenheter utforska vad som är eller inte är möjligt vid arbetande med 

lera. Kindler menar att erfarenheter med lera är mer lockande än de enklare tredimensionella 

material som modellera eller play dough som hon menar att småbarn vanligtvis arbetar med 

då leran erbjuder fler möjligheter för formgivandet. Hon fortsätter att utöver den förbättrade 

produkten som blir av lera ser hon vikten av de insikter och erfarenheter barn får av arbetet 

med materialet som de har nytta av senare i skapandet.  

Barns språk– och identitetsutveckling 

Den skapande verksamheten hjälper barns personliga utveckling och stärker identiteten, 

stimulerar språkutvecklingen och begreppsbildning samt motorisk övning (Granberg 2001; 

Barnes 1994; Bohm & Thorell 1989). Braxell (2010) reflekterar över barns behov av att få 

möta andra barn i skapandet då barn får möjligheter att lyssna, berätta och uttrycka tankar. 

Brooks (2009) ser på barns skapande genom Vygotskijs teorier om att barn lär ihop med andra 

och menar att skapande är ett viktigt redskap för barns tänkande och meningsskapande. 

Eftersom barn utvecklas både i mötet med material och i mötet med andra människor ges barn 

en möjlighet att utveckla förmågan att formulera känslor och tankar. Hon menar att barn ofta 

uttrycker handlingar i skapandet vilket stimulerar språkutvecklingen samt 

begreppsinlärningen. Braxell menar precis som Granberg, Barnes och Bohm & Thorell att 

bildskapandet kan ses som identitetsutvecklande då skapande aktiviteter stärker barns tillit till 

den egna förmågan. Hon lyfter det sociala sammanhanget som betydelsefullt vid bildskapande 

då barns möjligheter till reflektion och imitation ger nya insikter och tankar vilket inte erbjuds 

barn i ensamhet. Förskoleverksamheten är ett kollektivt väsen vilket Änggård (2006) 

beskriver att barn och pedagoger ingår i en gemensam verksamhet där deltagandet och 

tillbringandet av aktiviteter sker gemensamt.  
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Förhållningssätt och pedagogens roll 

I FN:s konvention för barns rättigheter (Hammarström 2006) står det bland annat att 

konventionsstaterna skall främja och respektera varje barns rätt till att fritt delta i det 

kulturella och konstnärliga livet samt att uppmuntra tillhandahållandet av olika möjligheter 

för kulturell och konstnärlig verksamhet.   

Enligt den reviderade läroplanen (2010) skall förskolan erbjuda möjligheter för alla barn att 

utveckla den skapande förmågan samt att uttrycka genom olika medel såsom lek, bild, rörelse, 

sång och musik, dans och drama. Barn skall dessutom få möjligheter att utveckla förmågan 

till att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (s.12).  

För att barnen skall få dessa möjligheter som nämnts ovan krävs det engagerade pedagoger 

som har ett syn- och förhållningssätt som möjliggör det. Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar 

att det är svårt att hitta personliga tankar om lärande om pedagoger länge följt metoder för 

vissa sätt att tänka på. Författarna ställer frågan hur pedagoger kan erbjuda barn 

förutsättningar till att vara nyfikna och utforskande. Både Åberg & Lenz Taguchi och 

Bendroth Karlsson (1998) lyfter hur pedagoger kan styra eller guida barnen in i olika 

aktiviteter, vilket ofta sker på ett omedvetet vis, men som kan leda till att barn gör något som 

barnen inte har lust med. Pedagogers reflektioner över sin barn- och kunskapssyn är viktig 

anser Åberg & Lenz Taguchi, då sådana styrande händelser kan förhindras så det på ett bättre 

sätt kan skapa mer rättvisa möjligheter för alla barn. Vidare talar författarna om att barns 

tidigare erfarenheter i skapandet ges uttryck i barns senare fortsatta skapande samt att om 

pedagogen har en relation med barnen men även är intresserad och nyfiken av barns tankar 

och upplevelser kan förståelsen bli större i vad barn skapar.  

Graden av den vuxnes deltagande i barns skapande är omdiskuterat (Trageton 2009; Änggård 

2006; Braxell 2010; Granberg 2001; Bendroth Karlsson 1998; Vygotskij 1930 översatt 1995; 

Barnes 1994; Brooks 2009; Åberg & Lenz Taguchi 2005; Björkman 2007; Kindler 2010). 

Änggård anser att pedagoger inte skall ha någon rädsla att stötta barn i skapande. Hon 

fortsätter med att det finns barn som behöver mer erfarna och engagerade pedagoger då barn 

genom vuxna får möjlighet till material och redskap vilka barn annars på egen hand inte 

skulle upptäcka. Braxell (2010) anser att pedagogen skall erbjuda stöd så att barn vågar pröva 

och utmanas i skapandet. Hon problematiserar över hur pedagoger visar utforskande barn hur 

materialet skall användas, det vill säga barn ges en prototyp till en färdig produkt. Denna 

färdiga produkt menar Braxell är förödande för barns tillit till den egna förmåga och att 

utforskandet inte längre utgår från barnens behov och önskningar utan efter pedagogens. Valet 

av material styrs mycket av pedagogens förtroende och förkunskaper och är pedagogen 

osäkerhet med något material finns risk för att barnen inte får möjlighet att utforska det. 

Kindler anser att det är viktigt att pedagogen har en självkännedom om den egna synen på 

skapande. Har inte pedagogen kunskap om vad skapandet innebär för barnen så kan det bli 

problematiskt att erbjuda barnen meningsfulla skapandesammanhang. Braxell uttrycker en oro 

för att skapande aktiviteter används som ett redskap för utvecklandet av färdigheter inom 

andra områden eller om det enbart med traditioner i förskolan att göra. Hon menar att 
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skapandet inte värdesätts som något innehållsrikt och utvecklande och kan därför 

bortprioriteras till förmån för andra aktiviteter.  

Kindler (2010) diskuterar en uppfattning som hon sett hos vuxna om att barn inte attraheras av 

lera som tredimensionellt skapandematerial då lerans färg anses vara intetsägande. En annan 

uppfattning som hon nämner är att barn skulle bli frustrerade då arbete med lera tar mycket 

tid. Kindler menar att om pedagoger planerar skapande aktiviteter som möjliggör ett lustfyllt 

lärande för barn bidrar det till ökade färdigheter för barns konstnärliga utvecklande. Trageton 

(2009) anser att alternativa lermaterialen som modellera, play dough men även trolldeg är 

bättre än ingen lera alls men att alternativen inte skall ersätta leran som erbjuder andra 

möjligheter till formning. Trageton lyfter kladdigheten som förekommer vid arbete av lera 

vilket får många pedagoger att undvika leran i förskolans skapandeverksamhet.  

 

Trageton och Barnes (1994) nämner en oro för kaos som pedagoger kan ha när barn möter 

nytt eller mycket material. De båda författarna menar att pedagogers ”kaosångest” kan leda 

till att barns möjligheter till utforskande med olika material minskas om pedagoger inte litar 

på barns ansvarsförmåga som att exempelvis rengöra efter avslutade aktiviteter. Barnes och 

Trageton anser att pedagogens roll i barns utforskning av tredimensionella material är 

värdefull. Trageton ser pedagoger som en medforskare som förstärker barns lärande i 

konstruktionslek där användandet av begrepp skapar större möjligheter för barns eget lärande 

i leken.  

 

Brooks (2009) utgår från Vygotskijs utvecklingsteori och menar att barn genom dialoger, med 

sina skapelser som hjälp, underlättar begreppsinlärningen då begreppen blir en del av barnens 

insikter och erfarenheter vilket leder till mening och känsla. Pedagoger skall fantisera med 

barn då det kan utvidga tänkandet anser Barnes (1994) men även att barn tillåts använda 

fantasin i skapande aktiviteter. Han menar att pedagogen skall ställa fantasifulla frågor till 

barnen då frågorna kan få barn att känna att fantasin är något bra och tillåtande i skapandet. 

Vygotskij (1930/1995) anser att det finns ett missförstånd om att barn har mer fantasi än 

vuxna. Barn har inte lika mycket erfarenhet som vuxna menar han vilket menas att vuxna har 

mer fantasi än barn men att barn är mer tillåtande för att uttrycka fantasin och gör det i större 

omfattning än vuxna.  

Miljö, material och tid 

För att få möjlighet att vara kreativ så krävs det att det finns rum och material för det. Finns 

material tillgängligt för barn när barnen själva vill skapa så blir det mer meningsfullt och 

roligare att vara kreativ. Vygotskij (1930/1995) menar att skapandet inte skall vara 

obligatorisk eller påtvingat. Han syftar även till att fantasins skapande är beroende av en miljö 

som är fylld med rikedom och mångfald då det inspirerar till nya tankar och idéer. Hallström 

Lundgren
3
 menar att det kan vara svårt att vara kreativ vid ensamhet. Där spelar miljön en 

avgörande roll för barns kreativitet. 

                                                             
3 Monica Hallström Lundgren, bildpedagog. Muntlig källa, studiebesök 2011-03-21 
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Miljö 

Skapande är en kollektiv process så det är viktigt att miljön tillåter att flera barn skapar på 

samma gång. Strandell (1994 se Änggård 2006 s.112) visar på att det fysiska rummet i 

förskolan kan ha en dubbel karaktär. Med detta menar Strandell att det finns ett icke-

differentierat utrymme, vilket betyder att utrymmet används för olika syften. Utrymmena som 

är motsatsen till icke-differentierade benämner Strandell som fördefinierade, rum som har ett 

bestämt syfte. Fördefinierade utrymmen är ofta utformade för att rymma begränsat antal barn 

och miljön kan även påverka vilka barn som vistas i rummet genom exempelvis val av möbler 

och material samt ett förmedlande om vad som är möjligt att göra eller inte i ett visst 

utrymme. Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar också att miljön talar till barnen och att 

miljön säger vad barn får eller inte får göra, inspirerar eller förbjuder vissa aktiviteter. 

Utformandet av miljön påverkar användandet av den: är det besvärligt att måla blir det heller 

inte särskilt mycket målande menar. Det finns ett tänk menar Björkman (2004) inom 

förskolan om barns frihet och att pedagogiken är anpassad efter barns behov. Braxell (2010) 

anser att för att barn skall få skapa och utveckla skapandet krävs en miljö där barn vet att 

materialet får användas vid behov med eller utan pedagog.  

 

Miljön för skapande bör vara välplanerad och väl definierad anser Trageton (2009). Han 

nämner även Allmänna krav på arbetsmiljö för skapande lek (s.98) där han lyfter upp hur 

viktigt det är för det skapande arbetet att barn får tillgång till material, men även att barn vet 

var materialet finns att hämta vid behov. Även Barnes (1994) diskuterar miljöns utformning 

som betydelsefull. Han diskuterar vidare hur ett välordnat och kliniskt rent rum inte inbjuder 

till skapande då rummet signalerar renlighet, ännu värre menar han att det stökiga rummet är 

som signalerar oreda vilket leder till att saker förstörs eller försvinner. Barnes talar för en 

miljö som är flexibel och levande som anpassas efter varje situation och aktivitet men även 

efter barn, såväl enskilt som i grupp. Braxell (2010) anser liksom Barnes att miljön skall vara 

levande men även att miljön inte bör vara förutsägbar.  

Material 

Konstnärligt material är dyrt och därför menar Hallström Lundgren
4
 att verktygen skall 

behandlas med varsamhet om användandet sker ofta så att verktygen håller en längre tid. Om 

pedagoger fokuserar på hög kvalitet på en del av verktygen samt på materialet så finns 

långsiktiga förtjänster på detta och frosseri kan istället ske med återvinningsmaterial. Enligt 

Braxell (2010) skall det finnas inspirerande ting som tilltalar synen, hörseln, känsel och 

luktsinnet, för att inspirera och utmana barnen i skapandet. Utrymmet för skapande 

verksamhet skall vara sinnligt tilltalande speciellt för yngre barn. Hon trycker på betydelsen 

av att barn vet var materialet finns när barnen vill ha tillgång till materialet och att det i en 

ateljé skall finnas bestämda platser för papper, penslar, färg med mera. Björkman (2004) talar 

även om att material som anses kräva mycket vid användande ofta är placerade högt och 

används ofta eller enbart vid planerade lärarledda aktiviteter. 

                                                             
4 Monica Hallström Lundgren, bildpedagog. Muntlig källa, studiebesök 2011-03-21 
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Tid 

Trageton (2009), Granberg (2001), Änggård (2006) och Barnes (1994) nämner hur viktigt det 

är med att ge barn tid för att utforska och upptäcka. Eftersom barns utforskande tar tid är det 

viktigt att pedagogerna ger barnen tid för upptäckandet. Braxell (2010) beskriver hur hon i sitt 

arbete upptäckt att små barn kan sitta länge med material som fångat barnens intresse (s.47) 

och därför krävs det god planering för skapande aktiviteter. Granberg (2001) menar att små 

barns koncentration minskar vid hunger eller trötthet. Detsamma gäller även för barn som är 

ledsna eller arga. Därför anser Granberg att tiden för skapande aktiviteter bör planeras då barn 

är som piggast. Förskolans dagsrytm menar Björkman (2004) har en avgörande roll för barns 

möjlighet till kreativitet och att detta inte uppmärksammas fastän dagsrytmen kan komma i 

vägen för barns skapande. 

Sammanfattning 

Förskolans läroplan lyfter vikten av barns skapande och att möjlighet skall ges att barn 

utvecklar den skapandande förmågan i förskoleverksamheten. Många exempel har nämnts i 

bakgrunden som har betydelse för barns möjligheter till skapande. Små barns skapande 

handlar inte om resultat och produktion utan om upplevelser och att erövra nya kunskaper och 

upptäckter. Skapande verksamheten är ett stöd i barns identitetsutveckling och ger även rika 

tillfällen till språkutveckling och motorikutveckling samt matematiska begreppsbildning.  

Pedagogers förhållningssätt kan hjälpa eller stjälpa barnen i utforskandet. Det är viktigt att 

pedagoger har en tillåtande och stöttande attityd mot barns förmåga att vara kreativ i skapande 

processer.  

Såsom att pedagogers förhållningssätt kan styra över barnens aktiviteter kan miljön påverka. 

Ett rum kan vara förutbestämt för ett visst syfte med ett visst antal deltagare, men ett rum kan 

även vara öppet för flera olika aktiviteter. Ett barn inspireras av barn omkring sig – gör ett 

barn en upptäckt sprider upptäckten vidare till övriga barn som också testar. Det är viktigt för 

barn i kreativt skapande att tillgången till material, redskap och tid möjliggör barns 

utforskande. 

Kindler (2010) menar att det finns mycket som påverkar och begränsar barns skapande, bland 

annat det som har nämnts i bakgrunden, inte skall påverka hur pedagogen arbetar med 

skapande. Hon menar att trots begränsningar som kan finnas, så kan pedagogen utveckla 

barns kompetens inom bild- och formskapande. Kindler menar att pedagoger kan ändra sitt 

synsätt för att se nyttan barn har av skapande aktiviteter när barn är små samt att pedagogen 

planerar rollen som pedagogen kan ha i små barns utforskande. 



 

14 

 

Teoretisk utgångspunkt 
Som teoretisk utgångspunkt används Lev Semjonovitj Vygotskij utvecklingsteori, där han 

diskuterar fantasins betydelse för kreativitet och nytänkande vilket är relevant för vår studie 

där barns intryck kan förmedlas genom skapande. Vygotskij (1930/1995) menar att 

kreativiteten kräver fantasin som är bunden till erfarenheter som uppstår från socialt samspel. 

I förskolan befinner sig barnen i en social kontext där de ständigt möter och samspelar med 

andra barn och vuxna. Eftersom kreativitet är beroende av sociala möten är bild- och 

formskapandet för små barn ett medel för att få uttrycka sina tankar och färdigheter samt att 

genom kulturella medel socialiseras in i samhällets kultur och normer. Vår studie fokuserar på 

små barns bild- och formskapande där barn ges möjligheter för att utforska och utveckla 

erfarenheter och fantasin vilket Vygotskij anser bidra till meningsfullt lärande.  

Vygotskij växte upp som jude i dåtidens Sovjetunion och var en av de tre procent judar som 

fick läsa på universitet. Han formulerade den kulturellt- historiska aktivitetsteorin tillsammans 

med Luria och Leontjev under 1920 och 30talen. Det var Vygotskijs missnöje med 

förhållningssättet i den tidens psykoanalytiska och behavioristiska psykologi (Smidt 2010) 

som gjorde att han tillsammans med sina kollegor skapade en idé om att utveckling sker 

genom kulturella redskap och genom tillfällen av direkt utforskande eller konkreta 

erfarenheter. Enligt Vygotskij sker lärande genom socialt samspel som möten och relationer 

mellan människa och objekt eller händelser i omgivningen. 

Fantasi och kreativitet 

Vygotskij menar att fantasi och kreativitet hänger ihop med dels förnuftet och dels med 

känslorna. Förnuftet har med erfarenheter att göra och fantasin uppstår utifrån erfarenheter. 

Med erfarenheten kan fantasin både begränsas så att den inte får helt fritt utlopp, men också 

berika tankarna med fantasin. Han nämner den fantasi som inte hänger ihop med verkligheten 

utan som tar plats i medvetandet och bearbetas genom en lång process i medvetandet. Fantasi 

och kreativitet är allstå bundet till förnuft och känsla, liksom förnuftet och känslan är bundna 

till fantasi och kreativitet (Vygotskij 1930/1995). 

 

Vygoskij beskriver fantasin som ett verktyg för utökandet av människans erfarenheter 

samtidigt som erfarenheter är ett verktyg för utökandet av fantasin. Vygotskij menar att små 

barn liksom vuxna är kreativa och har förmåga att fantisera. Vid fantiserandet används 

tidigare erfarenheter som är viktiga eftersom erfarenheter möjliggör för ytterligare fantasi. 

Han menar att barn är mer tillåtande i uttryckandet av sin fantasi i större utsträckning än 

vuxna, vilket medför den felaktiga uppfattningen av att barn har mer fantasi än vuxna. 

Eftersom erfarenheter och fantasin hänger ihop har vuxna större möjligheter för ytterligare 

fantasi än barn då vuxna har fler erfarenheter.  
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Utvecklingsteori  

Vygotskij menar att människor utvecklas genom biologisk mognad samt genom kulturen i 

omgivningen (Säljö 2010). Vygotskij menar att människan socialiseras utefter samhällets 

normer och värden. Han menar att miljö och tid spelar roll för villkoren och möjligheterna till 

utveckling och skapande, exempelvis genom tidens kunskap och miljöns redskap kan vara 

avgörande för vad som skapas. En människa kan födas som ett musikaliskt geni men har inte 

möjligheterna till att kunna skapa musik menar Vygotskij. Den proximala utvecklingszonen är 

Vygotkijs teori om att barn lär tillsammans med andra mer erfarna människor (Smidt 2010) 

och genom deras hjälp övervinna hinder. Till slut kan barnet själv klara av att göra det som 

tidigare inte gick.  
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Metod  
Inom vetenskapen finns det två riktlinjer; positivism och hermeneutik (Kullberg 2004). 

Positivismen är naturvetenskaplig som beskrivs vara mätbar det vill säga kvantitativ. En 

kvantitativ studie strävar efter att uppnå absoluta sanningen. Hermeneutik är 

humanvetenskaplig och beskrivs som tolkande samt har en förståelse för att allting som sker 

är relativt. Den är kvalitativ och en kvalitativ studie strävar inte efter den absoluta sanningen 

utan om sanningen i en kontext och en förståelse över situationen. I vår studie har vi valt att 

göra en kvalitativ studie i form av ett utvecklingsarbete med inspiration från etnografin.   

Utvecklingsarbete 
För att genomföra ett utvecklingsarbete menar Rönnerman (1998) att ett problem först 

identifieras och utifrån tidigare erfarenheter samt reflektioner, planeras och genomförs en 

förändring. Rönnerman menar att ett utvecklingsarbete vidgar pedagogers lärande om 

verksamheten och dess struktur samt ger större förståelse. Hon menar också att ett 

utvecklingsarbete gör att de samarbetande, forskare – lärare, kunskapsfält berikas och vidgas. 

Ett utvecklingsarbete handlar om att förvärva nya kunskaper, dokumentera dessa och kritiskt 

granska dem och sedan sprida dessa nya erfarenheter vidare till andra (Rönnerman 1998). 

För att genomföra ett utvecklingsarbete menar Rönnerman (1998) att ett problem identifieras 

och utifrån tidigare erfarenheter samt reflektioner, planerar och genomför en förändring. Då 

skall pedagoger fråga sig vad det som behöver utvecklas i verksamheten, varför behövs detta 

samt hur det skall genomföras. Nästa steg blir att pröva sin planering i praktiken. Och under 

den här delen görs observationer och reflektioner som sedan visar praktikern om det skett en 

förändring eller inte. Utvärdering är en naturlig del av ett utvecklingsarbete och det är viktigt 

att en utvärdering blir gjord så att det blir tydligt vad utvecklingsarbetet gett för erfarenheter 

med avseende på hur arbetet ska ske framöver. Det sista som görs i ett utvecklingsarbete är att 

reflektera över resultatet. Har det skett en förbättring och i så fall på vilket sätt?, Hur kan 

resultaten förstås?. Rönnerman menar att dagboksskrivande är ett betydelsefullt redskap för 

dokumentation av sitt eget lärande.  

Etnografi 
Etnografen söker förståelse för ett fenomen och studierna kräver långvarig vistelse på fältet. 

Kullberg (2004) diskuterar etnografin som en forskningsansats bland ”insiders” det vill säga 

för de som redan är verksamma i miljön där forskningen sker, i detta fall förskollärare. En 

verksam lärare kan studera sin egna pedagogiska miljö för att se möjligheter för ändringar 

eller förbättringar vid valda fenomen. Tiden är en viktig aspekt i en etnografisk studie. 

Dovermark (2007) beskriver att tidpunkten för att studera fenomenet som skall undersökas är 

beroende av kontexten runtom fenomenet. Utifrån detta har våra observationer ägt rum varje 

dag från efter frukost fram till lunch.   
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Som forskare kan tillträdet på fältet ske på ett djupare plan vid användandet av en gatekeeper 

som Kullberg (2004) beskriver som en grindvakt som öppnar upp grindarna för forskaren till 

verksamheten. Detta bidrar till att forskare får en kontaktperson som är förtrogen med 

verksamheten där fenomenet skall undersökas. Vi anser att tryggheten som finns hos dessa 

personer som vistas bland barnen på avdelningen kan hjälpa oss med vår kontakt med barnen.  

Under datainsamlingen kan redskapen logg- och dagbok användas i en etnografisk studie. 

Skillnaderna verktygen emellan menar Dovemark (2007) är att loggboken enbart förser en 

med det som observerats ges utrymmen för reflektion, idéer och känslor som forskaren kan ha 

i dagboken. Kullberg (2004) beskriver att forskare i en etnografisk studie kan inta fyra olika 

observationsroller vilka är: fullständig deltagare, deltagare-observatör, observatör-deltagare 

och fullständig observatör. Studier med etnografisk forskningsansats har två former av 

intervjuer, den informella intervjun och den formella intervjun. Den informella intervjun 

beskriver Kullberg vara de vardagssamtal som sker i olika möten på fältet. Informella 

intervjuer kan vara planerade men kan även vara tillfälliga. Dessa samtal används ofta i 

informativt syfte under studiens gång. Formella intervjuer är de intervjuer där forskaren 

fördjupar sig inom ett ämne med planerade öppna frågor som ger de intervjuade möjligheten 

att mer utförligt svara på frågorna.  

Deltagande observatör 

Att vara deltagande observatör innebär att deltagandet är överordnat rollen som observatör 

(Kullberg 2004) och att forskaren är verksam på fältets olika aktiviteter samtidigt som 

införskaffandet av data. Detta ger möjligheter till djupare förståelse för barnens vardag på 

förskolans avdelning och de olika aktiviteterna under dagarna. Vi har valt att vara deltagande 

observatörer då det har gett oss en möjlighet att lära känna barnen för att få en inblick i och 

förståelse för barnens vardag på avdelningen samt om aktiviteterna som ingick i den 

pedagogiska verksamheten. 

Genomförande 

I den här delen kommer vi att berätta om hur vi gick till väga i vårt utvecklingsarbete. Vilka 

redskap vi har använt för att samla in data, hur vi har arbetat med att göra vår studie så 

tillförlitlig som möjligt och hur vi har bearbetat och analyserat den data som vi samlat in. Vi 

berättar även om hur vi planerade och skapade ateljén samt etiska aspekter som är viktiga att 

tänka på som forskare.  

Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav som forskare skall förhålla sig till vid utförande 

av undersökningar och vilka vi som undersöker skall följa. Dessa fyra huvudkraven är: 

 

Informationskravet handlar om forskarens skyldighet att informera berörda i ens 

undersökning vad som kommer undersökas och att det är frivilligt att medverka och att de kan 

välja att avstå under studiens gång. För att tillgodose detta krav skickade vi innan studiens 
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början ut ett missivbrev
5
 till alla föräldrar på avdelningen, där vi informerade om vilka vi var 

och vad vi skulle göra. 

  

Samtyckeskravet handlar om att de tillfrågade skall lämna samtycke till medverkan för en 

studie. De som medverkar i en undersökning har rätt att själva bestämma hur länge och på 

vilka villkor de medverkar och om de vill avbryta. Påtryckningar för medverkan är förbjudet 

såväl som påtryckningar om någon vill avsluta sitt medverkande. I missivbrevet fick 

föräldrarna möjlighet att lämna in ett godkännande eller inte för observation. 

  

Konfidentialitetskravet handlar om att det skall vara omöjligt för utomståenden att kunna ta 

del av studiens uppgifter. Det kan också bli fråga om att skriva under en tystnadsplikt om det 

är någon information som anses vara etiskt känslig. I arbetet fingeras alla namn, det vill säga 

alla namn är fiktiva och har ingen koppling till enskilda personer eller avdelning. 

  

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter om enskilda ändamål samt personuppgifter inte får 

användas till något annat än forskning. Uppgifterna som vi tar del av är enbart till 

examensarbetet och sparas inte efter avslutad studie.  

Tillförlitlighet och giltighet 

För att en studie skall vara giltig krävs att forskaren har undersökt det som var avsett att 

undersöka det vill säga ens syfte med studien. Den vetenskapliga termen för detta är validitet. 

Kullberg (2004) diskuterar att en god validitet innebär att forskaren i stor utsträckning 

undersökt fenomenet som var avsett att forska om. Tillförlitligheten vilket i vetenskapliga 

termen benämns reliabilitet vilket är ett mått på noggrannheten och säkerheten i ens valda 

tillvägagångssätt det vill säga metoden. En god reliabilitet beskriver Kullberg som att forskare 

använt den vetenskapliga ansatsen och de använda redskapen på ett noggrant vis så att 

resultatet är säkert och pålitligt. Att reflektera över den egna rollen som forskare har betydelse 

för studiens validitet menar Kihlström (2007). För studiens reliabilitet är det viktigt att få ha 

tränat på metoderna innan studien påbörjas. En annan aspekt för reliabiliteten i en etnografisk 

studie berör tidslängden på fältet (Kullberg 2004). 

 

I vår studie har vi observerat det valda fenomenet tillsammans och haft samtal med 

pedagogerna om arbetet. Vi har i våra logg- och dagböcker fört noggranna anteckningar och 

sedan analyserat dessa utifrån vad vi sett och hur våra tolkningar varit för specifika händelser. 

Vi har studerat det valda fenomenet vilket är barns föränderliga möjligheter utifrån ett 

utvecklingsarbete där vi har observerat barns skapande aktiviteter.  

Observation 

Under två veckors tid genomfördes observationer. Den första veckan observerade vi vad 

barnen skapade i den befintliga miljön. Observationerna pågick under förmiddagarna och vi 

var båda två deltagande observatörer vilket betyder att vi deltog i verksamhetens olika 

                                                             
5 Se bilaga 1 
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aktiviteter för att få en inblick i barnens vardag. När vi observerade kunde graden av 

deltagandet variera mellan oss då en av oss observerade medan den andra var upptagen med 

lek.    

Efter den veckan påbörjades utvecklandet av ateljén där vi var fullständiga deltagare. Under 

förändringsarbetets veckor observerade vi utvecklingen av arbetet; vad som fungerade och 

vad som kunde ändras för att utveckla en passande miljö. Sista veckan observerade vi vad 

barnen skapade i den miljö som nu fanns tillgänglig efter genomförd förändring där vi 

återigen intog rollen som deltagande observatörer. Observationerna gjordes i löpande 

protokoll vilket innebar att vi skrev ner det vi såg (Rubenstein Reich & Wesén, 1986) vilka 

senare renskrevs i loggboken. Observationerna varierade i tid alltifrån någon enstaka minut 

till 30 minuter. Då vi har valt en deltagande observatörsroll innebar det vid vissa stunder att 

en av oss var upptagen av lek med barn varav den andra observerade, då graden av deltagande 

hos oss kunde variera beroende på barnen och situationen.  

Informell intervju 

Under studiens gång har vi genom vardagssamtal, som Kullberg (2004) nämner vara 

informella intervjuer, fått och gett information om utvecklingsarbetet. I slutet av 

utvecklingsarbetet gjordes en utvärdering i form av en planerad informell intervju som 

utfördes med pedagogerna ute bland barnen. Denna intervju hade som syfte att ge oss en 

förståelse för vad pedagogerna upplevde med förändringarna.  

Urval 

Vi valde att genomföra studien på en småbarnsavdelning med åldrarna 1-2 år. I studien deltog 

tio barn och tre pedagoger (två förskollärare och en barnskötare). Då en av oss har arbetat 

med pedagogerna tidigare på den valda avdelningen fungerade pedagogerna som våra 

gatekeepers. Barngruppen var för oss helt okänd sedan tidigare.  

Utvecklandet av ateljén 

Personalen gav oss fria händer att inreda ateljén när vi tillsammans diskuterade planeringen 

samt vad de hade för önskemål. När ateljén var färdig för användning introducerade vi både 

barn och personal i mindre grupper. Under två veckor introducerades ateljén där vi båda var 

en del av arbetslaget och hade en större deltagande roll än under observationsveckan. Efter 

varje dag har vi reflekterat vad som gjorts och hur det gick men även om det behövdes någon 

förändring i miljön vilket skrevs ner som reflektions- och planeringsprotokoll
6
 i logg- och 

dagboken.  

                                                             
6 Det skrevs ner reflektioner över varje introduktion, vad som skulle tänkas på inför kommande aktiviteter men 

även om materialen som var tillgängliga för barnen och om någon förändring behövde göras.  

Ett exempel: ”Mycket plockande i återvinningsmaterialet – behövs en egen introduktion?” reflektion från 

dagboken efter första aktiviteten i ateljén. 
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Ateljén
7
 fick plats i ett rum utanför det stora rummet inne på avdelningen. Vi hade planer på 

att göra någonting inne på avdelningen men det fanns en önskan från personalens sida att ha 

ett eget ställe för endast skapandet som ändamål. Då blev det rummet utanför, som gränsar till 

avdelningen med en dörr och en grind emellan. Rummet hade för flera år sedan använts som 

en målarhörna, vilket för vår del innebar att där redan fanns ett stort väggstaffli samt hyllor 

för material. Hyllorna delas dock med avdelningen mitt emot. Rummet gränsas av mot den 

andra avdelningen med garderober och bokhyllor samt skärmväggar. Tvättstället som är i 

barnens nivå fanns utanför ateljén, i den angränsande avdelningens kök. 

Med detta som utgångspunkt arbetade vi för att skapa en ateljé som inbjuder, lockar, 

inspirerar och tillåter barnen att vara styrande aktörer i sitt eget skapande. Detta gjorde vi 

genom att: 

 Ha en låg öppen hylla där barnen kan hämta material själva (färg, penslar, svampar, 

kritor, pennor, papper, limstift, flytande lim och silkespapper). På denna placeras 

bilder som förtydligar var sakerna har sin plats.  

 Ett till ytan stort bord (för barnen) som är i lagom höjd för barnen att stå och arbeta 

som även är lätt att flytta runt för en vuxen 

 På golvet en stor låg låda med olika återvinningsmaterial. Vi placerade även en låda 

med använt men återanvändbart material bredvid. 

 Ett mindre bord intill väggen (tänkt för leraktiviteter) 

 På ena väggen fanns redan uppsatta krokar som används för torkning av förklädena. 

Förkläden förvarades annars i en korg med lock på golvet där barnen själva kan ta. 

På hyllor, utom räckhåll för barnen, står allt material som tidigare var utspritt över avdelning 

och förråd nu tillgängligt i ateljén, nära till hands för användning. För lättare användning samt 

ett estetiskt skönare intryck sorterade vi papper och silkespapper utefter färgskalor. 

Placering och utformandet av ateljén samt materialtillgången har förändrats under arbetets 

gång. Hyllan vi använde oss av var liten och hade köpts till avdelningen för många år sedan 

och den blev tillgänglig för oss. Vi anser att den passade då hyllplanens plats kan justeras 

liksom antalet hyllplan. Den sista förändringen på hyllan var att ordna fem täta hyllplan längst 

upp för torkning av barnens skapelser. Dessa hyllplan placerades högt upp då vi inte ville att 

hyllorna skulle påverka den inbjudande känslan som vi eftersträvade men dessa plan 

behövdes då ingen annan möjlighet för torkning av verk fanns tillgänglig. 

Under planeringen med skapandet av ateljén hade vi en tanke om att barnen skulle ha mycket 

olika sorters material för sitt skapande samtidigt som vi ville ha en enkelhet i utformningen. 

Vi hade planerat att ha: färg, penslar, lim, redskap, silkespapper, papper i olika färger och 

kvalitet, pennor (tusch, kritor, färg), lera (som även innefattar play dough och trolldeg), 

                                                             
7 Se bilaga 2 
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metall, trä och återvinningsmaterial. Vi insåg tidigt att vi inte kunde genomföra allt på den tid 

vi hade till förfogande. Därför valde vi att fokusera på färg och återvinningsmaterial som var 

material som redan fanns på avdelningen. Vi gjorde en sats med play doughdeg men 

introducerade den inte i ateljén för vi ansåg att det skulle bli för mycket.   

Det tog två dagar att färdigställa ateljén. Först flyttade vi ut de saker som fanns där, städade ut 

och började möblera i ateljén. Sedan var det dags att introducera ateljén och materialet för 

barnen. Efter avslutat utvecklingsarbete genomförde vi en utvärdering med pedagogerna 

genom en informell intervju.  

Analys och bearbetning 

I en etnografisk studie ses inte det insamlade data som någonting separat från övriga delar i 

forskningsarbetet (Kullberg 2004). Redan i skrivningen av fältanteckningarna börjar analysen. 

Vi har gjort detta genom att skriva ner våra reflektioner och tankar i vår dagbok efter varje 

genomförd observationsdag. För varje observation, eller fältanteckning, har varje situation 

analyserats och vi har undersökt om det funnits någon koppling mellan situationen och den 

valda teorin. 

 

Dovermark (2007) menar att som etnograf analysera och reflektera över varje genomförd 

observation ökar insikten och förståelsen för forskningsfenomenets karaktär. Vi har under 

dessa reflektioner fått mycket insikt över verksamheten och dess möjligheter men även vår 

roll som forskare. Karlsson (2007) menar att det finns två sätt att diskutera syfte med en 

undersökning dels stramt, där undersökningen görs för att hitta metoder för att faktiskt kunna 

bedriva en pedagogisk verksamhet där barn utvecklas kunskapsmässig. Den andra kallar hon 

för den vidare bemärkelsen som syftar till att undersöka för att söka och diskutera 

omständigheter som har betydelse för vilken kunskap som kan utvecklas. Under studiens gång 

har vi jämfört våra anteckningar från observationerna med litteratur som vi knutit till vår 

studie vilket Dovemark (2007) menar kan refereras till relevanta tolkningar eller liknande 

händelser med vad vi sett i våra observationer utifrån litteraturen. Då vi har valt att genomföra 

ett utvecklingsarbete har vi reflekterat över varje handling vi gjort och vilka handlingar som 

har haft betydelse samt anledningarna till de olika förändringarna.  



 

22 

 

Resultat 
I den här delen presenteras resultatet av observationerna, analyserade och bearbetade. Även 

introduktionen av ateljén presenteras, samt utvärderingen av utvecklingsarbetet. I analysen av 

data noterar vi att det finns återkommande fenomen och dessa är sammanställda under egna 

rubriker; planering (där tid och material behandlas), barns rörelser och barns utveckling och 

lärande. 

Del 1 – före utvecklandet av ateljén 

Under den första observationsveckan uppstår två lärarledda aktiviteter som kan beskrivas som 

skapande. Utöver dessa två planerade aktiviteter observeras även ett tillfälle när en pedagog 

plockar ner en låda med träklossar och bygger med barnen. Det finns tillfällen när barnen 

själva tar initiativ till skapande handlingar, exempelvis Hildur [1:11]
8
 som vid ett tillfälle 

placerar och staplar små plastkuber på varandra, Greta [1:11] och Isak [2:0] som sitter vid ett 

av matborden och leker med plastpiggar
9
.  

Matematiksamling 

Den första lärarstyrda aktiviteten är en matematiksamling där pedagogen Lisbet mäter barnen 

med pappersremsor som barnen senare får. I samlingen påbörjar en aktivitet med barnen där 

de leker med och undersöker pappersremsorna. 

Calle [1:4] river av en bit av sin remsa. River en bit till från remsan. Springer runt 

med bitarna en stund.  

Hildur håller i sin remsa och viker den i flera mindre veck. /…/ Hon slutar att vika 

pappersremsan, börjar snurra den runt sin arm.  

Felix [1:9] stryker pappersbiten mot sin kind. 

Utdrag ur observationer 2011-03-22 

Observationerna visar hur Calle utforskar papperet och dess struktur genom han upptäcker att 

han kan förändra papperets utseende med att riva det i bitar. Hildur utforskar papperet på ett 

annat sätt när hon undersöker materialets flexibilitet genom att vika och snurra remsan vid 

flera varva runt hennes hand och arm. Felix har ett tredje sätt att undersöka papperet på 

genom att stryka pappersbiten mot sin kind.  

Bildaktivitet 

Andra lärarledda aktiviteten är en bildaktivitet med fyra barn och pedagogen Katarina. 

Katarina har förberett fyra A4 papper, fyra burkar med en pensel i varje och fyra förkläden. 

Aktiviteten äger rum i ett till avdelningen angränsande rum vid ett stort runt bord med barnen 

                                                             
8 Anger barns ålder utifrån år och månader 
9 Leksak med en vit platta med hål där färgglada piggar kan sättas för skapande av exempelvis mönster 
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i höga barnstolar. Observation visar att Bella som är ett av de yngsta barnen på avdelningen 

inte når färgen i muggen, att ett barn slutar måla innan de andra barnen och att barn inte väljer 

själva om de vill vara vid bordet eller gå därifrån.  

I bearbetningen av data visar ett utdrag hur barn söker kontakt och reaktioner från pedagoger i 

skapande aktiviteter. 

Erik [1:8] duttar med sin pensel på pappret. Gula duttar blir det för var gång han 

för penseln till papperet. Han tittar upp mot Katarina som hjälper Bella [1:2]. 

Tittar på sin målning, vänder sig till Caroline och pekar med penseln. ”Har du 

prickat?” frågar Caroline. Erik börjar dutta med sin pensel med större rörelser. 

Utdrag ur observationer 2011-03-23 

Utdraget visar på att Erik med uppmuntran fortsätter att måla med kraftigare rörelser. 

Tolkningen av observationen är att Erik söker kontakt med Katarina där han inte får någon 

respons så han söker vidare tills han får uppmärksamhet. 

Planering 

Inför aktiviteten hämtar Katarina material från olika ställen från olika rum och går mellan 

rummen för att ställa fram färgmuggar, penslar, förkläden och papper. Barnen hämtas för att 

sättas i höga stolarna, sätts på förkläden och sedan för att hälla upp färg i varsin mugg.  

Observationerna visar att mycket tid går åt till att förbereda för aktiviteten men även för 

städningen efteråt. Aktiviteten varar i 20 minuter, där förberedelsetiden även är inräknad, 

varav Julia som uttryckt sig verbalt att hon var färdig har fått vänta halva tiden för att kunna 

komma ur stolen. 

Barns rörelser 

Utdraget som följer ger exempel på hur låsta barn blir vid sättandet i höga stolar utan några 

möjligheter att röra sig fritt. 

Bella tar färg med pensel från färgmuggen, muggen välter mot henne. Tittar i 

muggen. Katarina sätter upp muggen.  

Även om stolen som Bella sitter i är hög hamnar hon långt ner vilket gör att hon välter 

färgmuggen när hon tar färg med pensel. Detta upprepas flera gånger att Bella välter 

färgmuggen när hon tar färg. Barnen når enbart sin egen färg vilka roteras mellan barnen 

under aktivitetens gång av pedagogen Katarina.  

 

Barnen kan inte gå ifrån aktiviteten själva vilket exempelvis Julia [2:0] fem minuter in i 

aktiviteten uttrycker verbalt att hon är färdig samtidigt som hon skjuter bort teckningen. 

Aktiviteten pågår fortfarande omkring henne. Hon sitter i sin stol och tittar på de andra 

barnen. Under denna tid börjar hon måla igen medan hon samtalar om vad hon målar. 
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Del 2 – introducering av ateljén 

Under denna tid är vi som vi tidigare nämnt fullständiga deltagare. Utdragen som följer i 

denna del är således inte protokoll av löpande observationer utan nedskrivna efter avslutade 

aktiviteter. Inför varje aktivitet sitter vi och reflekterar vad som skall introducerats och med 

vilka barn. Även efter aktiviteterna reflekterar och diskuterar vi samt skriver ner tankar och 

det vi observerar i logg- och dagboken. Analysen visar att aktiviteternas tidslängd varierar. En 

aktivitet varade i 30 minuter, en annan pågår i 70 minuter. Övriga aktiviteter pågår i cirka 40 

minuter.  

 

Totalt genomförs fyra introduktioner för barnen varav tre av aktiviteterna nämns här; 

Introduktion av färg, Introduktion av målning vid staffli och Introduktion av 

återvinningsmaterial. 

Introduktion av färg 

Den första introduktionen är för fem barn och pedagogen Lisbet. Det vi kan se under den 

första tid barnen vistas i ateljén är att de testar allt material som de ser. Har de en pensel och 

får syn på två till så tar de dem penslarna också. Det blir mycket hämtande av material och 

inte så mycket fokus på att undersöka hur materialet kan användas.  

Introduktionen var kort och intensiv, barnen var ivriga att börja måla + undersöka. 

Ha färre penslar och inget återvinningsmaterial nästa gång? Fler färgburkar!  

 

Utdrag från dagbok 2011-03-30. Reflektioner efter avslutad aktivitet.   

 

Vi bestämmer efter reflektion att fler färgmuggar skall finnas redo innan barnen börjar skapa 

eftersom vi märker att det inte är nog med två och att penslar skall reduceras till enbart antalet 

deltagande barn. Även återvinningsmaterialet har tagits bort men vi behöll det som förra 

gruppen använde. 

 

Under andra introduktionen är det fyra barn och återigen Lisbet. Efter att vi har begränsat 

materialet ser vi att barnens fokus flyttas från att samla till att barnen undersöker själva 

materialet. Exempelvis tar Felix en rund frigolitbit som han doppar i färg och lägger på 

bordet, när han tar upp den blir det ett märke kvar vilket han tittar på. Han sätter ner föremålet 

igen vilket ger ett nytt märke på papperet. Detta upprepas ett par gånger och Lisbet 

uppmärksammar händelsen och uppmuntrar till mer tryck. Det bestäms att efter denna 

aktivitet ta bort de platta plastpenslarna då vi ser att de runda träpenslarna används mer av 

barnen. 

Introduktion av målning vid staffli 

Introduktionen av färg fortsätter med att barnen får tillfällen att använda sig av staffliet. Vi 

begränsar antalet penslar till antalet deltagande barn. Tanken är att barnen skall måla på 

varsitt papper men barnen rör sig fritt vid staffliet så det slutar som ett gruppverk.  
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Här följer ett utdrag från loggboken som visar hur barnen i en av grupperna tog sig an 

målningen på staffliet.  

Denise och Felix tog en pensel var och började måla, Calle gick runt i ateljén för 

att sedan hämta en pensel och börja måla. Barnen gick fram och tillbaka mellan 

pappersarken och målade lite på alla. En av oss gick och hämtade en av de små 

stolarna och satte sig med Bella i knäet. Bella målade med vit färg på pappersarket 

och på trälisten där muggarna kunde stå och på byxorna hos den hon satt hos. När 

Bella lämnat ateljén gick Felix och hämtade stolen som använts och tog den till 

det ark som han målade på, och satte sig på den. Calle tittade på Felix medan han 

gjorde detta, gick sedan och hämtade en stol och satte sig vid det ark som han 

målade på. Medan Calle drog stolen till staffliet tog Denise en stol vilken hon 

satte vid sitt ark och så satt de sedan all tre och målade vid staffliet. 

     

Utdrag ur loggbok 2011- 04-01 

Barns rörelser 

Som utdraget ovan visar ser vi att det är mycket rörelse i ateljén. Barnen förflyttar sig och de 

tar efter varandra. De tar själva initiativ att använda sig av stolarna som står vid ena väggen 

vid lerbordet. Detta har vi sett även vid andra tillfällen, exempelvis som Greta vid skapandet 

av kollaget men även bland andra barn. Andra gruppen förflyttar sig inte lika mycket mellan 

arken utan står och målar på egna ark.  

Julia tittar på sitt ark med en pensel i handen. Tar gul färg och drar med penseln på papperet. 

Hon har gul färg på den handen som hon håller penseln med som hon visar Elin och säger 

”färg”. Lägger penseln på trälisten och svarar nej på frågan om hon vill måla mer och går in 

på avdelningen. 

Barns utveckling och lärande 

Under det andra tillfället sitter Axel [1:1] på en stol och målar medan pedagogen Martina 

sitter på knä bredvid och håller i honom. När Axel målar, målar han med stora drag och tar 

färg med penseln själv. Hildur målar med både pensel och svamp som hon hämtar från hyllan 

själv. 

Introduktion av återvinningsmaterial 

Under dessa tillfällen ser vi att barnen hänger sig åt limmande, rivande, knycklande, 

glittrande, trådande, placerande och utforskande av materialet. Aktiviteterna pågår under en 

längre tid än de tidigare aktiviteterna, i en timma och tio minuter. Vi ser även att barnen nu 

vet var material och redskap finns och att de själva går för att hämta materialet.  

De (barnen) hämtade materialet själva från hyllan och lådan 

(återvinningsmaterialet). Limmet gick åt. ”Greta limma mer!”  

Utdrag ur loggbok 2011-04-06 

 



 

26 

 

Vid första tillfället med återvinningsmaterial finns tre barn med Lisbet inne på avdelningen. 

De sitter alla fyra vid dörren och tittar på vad som sker i ateljén.  

Barns rörelser  

Denise står bakom grinden inne på avdelningen och gråter och sträcker ut handen och pekar ut 

i ateljén. Vi beslutar att även hon får vara med de fyra barn som redan är i ateljén. Denise 

hämtar själv ett förkläde och får hjälp att sätta på sig det. Erik som vandrar runt i ateljén byter 

så småningom plats med Calle som står vid grinden. Barnen går ifrån aktiviteten växlande när 

de själva känner sig klara. Analysen av aktiviteten visar att låta barnen komma och gå efter 

eget intresse eftersom ateljén är stor nog att rymma flera barn tillsammans samtidigt som den 

är öppen så att barn kan välja att gå därifrån eller stanna kvar.  

Barns utveckling och lärande 

Medan Greta limmar pratar hon om vad hon gör och säger till när hon vill ha påfyllning. I 

utdraget som följer observeras Gretas utveckling och lärande i form av språkutveckling och 

matematisk begreppsbildning. Det finns paljetter i olika former och dessa sorteras av Greta 

innan hon limmar fast dem på collaget.  

 

Medan hon sorterar pratar hon med Caroline och Elin för anteckningar i loggboken.   

 

Greta sorterar de olika paljetterna. Vänder sig till Caroline. 

Greta: ”Va e de? Blomma!?”  

Caroline: ”Ja, det är en blomma”  

Greta sorterade ut några blommor och limmade dem på papperet. Hon tar upp en 

paljett och frågar Caroline vad det är. 

Caroline: ”Det är ett löv” 

Greta: ”Löv” Klistrade fast lövpaljetterna på papperet. Tar upp en cirkelformad 

paljett och frågar ”Va e de?” 

Caroline: ”En cirkel” 

Greta: ”Cirkel” Upprepade som med blom- och lövpaljetterna. Tar upp en 

stjärnformad paljett och vänder sig mot Caroline. ”E de?” 

Caroline: ”Det är en stjärna” 

Greta: ”Stjärna” 

Utdrag ur loggbok 2011-04-06 

 

Här praktiserar Greta både matematisk begreppsbildning och språkutveckling. Hon frågar vad 

de olika paljetterna är för något och upprepar flera gånger under aktiviteten paljetternas 

former. Samtidigt som Greta uppmärksammar orden sorteras paljetterna efter form. Blommor 

sorteras först ut, sedan löv, cirklar och så vidare. Paljetterna sätts fast på collaget i olika 

omgångar.   



 

27 

 

Del 3 – efter utvecklandet av ateljén 

Vid dessa observationer observeras fyra tillfällen där skapande aktiviteter genomförs med 

barnen.  

Aktiviteten påskteckning 

Pedagogen Katarina går ut till ateljén för att förbereda. Hon tar bort färgen som finns på 

hyllan och häller upp tre nya färger i muggar samt tar ner lim och fjädrar. Tanken är att 

barnen skall skapa en påskteckning.    

Julia säger ”Färdig!” och lämnar bordet. Katarina frågar Caroline om hon ska 

tvätta Julia. Caroline svarar att Julia kan få tid att fundera. […] Julia återvänder 

till bordet och börjar måla. 

Utdrag ur loggbok 2011-04-12 

Julia säger till när hon är färdig. Men när hon inte tvättas med en gång utan står och iakttar de 

övriga barnen deltar hon återigen. Hon är även det barn som stannar kvar längst när 

aktiviteten börjar avslutas.  

Bildaktivitet i ateljén 

Vid nästa observation uttrycker pedagogen Lisbet en lust att gå ut till ateljén. Hon går in i 

ateljén med fyra barn. Barnen erbjuds kritor, pennor och limstift. Muggarna med färg och 

penslarna har hon lyft upp till översta hyllan. Under detta tillfälle plockar barnen själva fram 

återvinningsmaterial och hämtar silkespapper.  

Barns utveckling och lärande 

Greta säger under denna aktivitet silkespapper och limmar på papperet. När hon är färdig tar 

hon och sätter på locket till limstiftet.  Ordet silkespapper har inte tidigare sagts av något 

barn.   

Caroline och Calle limmar fast silkespapper på guldsnören. Greta ställer sig 

bredvid Calle och tittar. Tar ett snöre och silkespapper. ”Vill du också sätta 

silkespapper på snöre?” frågar Caroline Greta. Greta nickar och får hjälp med 

detta.  

Utdrag ur loggbok 2011-04-13 

Här sker en förändring i barnens användning av silkespapper som tidigare enbart limmats på 

papper. Barnen ges möjligheter att utveckla sin finmotoriska förmåga genom att limma fast 

silkespapperet på snören än på papper. 

Barns rörelser 

Under aktiviteten förekommer rörelser hos barnen. Lisbet säger i aktivitetens inledning att 

hon vill låta barnen få möjlighet att själva hämta material som de vill ha. 
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Calle pekar mot hyllan där penslarna och färgburkarna står. Går till lådan med 

förkläden och hämtar. Får hjälp med att ta på sig förklädet. Tar upp en krita. 

Utdrag ur loggbok 2011-04-13 

Barn går själva och hämtar material till bordet där papperet ligger. Som utdraget visar går 

Calle själv och hämtar ett förkläde och tar upp en krita som ligger på golvet med vilken han 

går till papperet och målar. 

Aktivitet påskägg 

Nästa tillfälle när skapande aktivitet sker är det påskägg som skall målas. Denna aktivitet har 

pågått parallellt med arbetet av ateljén under ett par dagar. Två barn har inte målat något 

påskägg. Katarina säger att hon inte kan göra detta i ateljén eftersom hon har tre andra barn 

inne samtidigt som innan målat sina påskägg. Hon hämtar från ateljén två färgflaskor och 

penslar och placerar de på ett utav matborden. Katarina tar på Greta förkläde och medan hon 

tar på Bella förklädet börjar Bella gråta. Medan Bella och Greta sitter vid bordet och målar 

ställer sig Denise på tå och tittar mot Bella och Greta. Hon pekar mot färgflaskorna på bordet.  

Bella når inte färgen. Hänger mot bordet. Sträcker sig efter färgen. Katarina frågar 

Denise om hon vill pussla och sätter henne vid bordet bredvid Bella med ett 

pussel. Denise gnäller och sträcker sig mot färgen. ”Du har redan målat ett ägg” 

säger Katarina.  

Utdrag ur observationer 2011-04-15 

Bella målar med stora rörelser på bordet. När Katarina sätter ner Bella på golvet torkar hon av 

färgen tre gånger på bordet. Greta säger att hon är färdig och när Katarina är färdig med att 

torka av bordet frågar hon barnen om de vill gå ut till ateljén och måla med kritor.  

Kritor och snören i ateljén 

Katarina öppnar dörren till ateljén och Greta springer dit. Julia stannar vid dörren, vänder sig 

om in mot avdelningen och skrattar medan hon slår sig på knäna med händerna. Under 

aktivitetens gång händer det att Greta ställer sig och tittar på målarfärgen som står ställd högst 

upp på hyllan. Denise hämtar en pensel och försöker måla på papperet.  

Greta försöker nå snörena med silkespapper som vi hängt upp i grenen i taket. Vi 

blåser på dem och snörena gungar. Axel skrattar. Vi blåser mer. Alla barnen 

skrattar. 

Snörena är de som Calle och Greta tidigare har skapat tillsammans med Caroline. Snörena blir 

föremål för barnens många försök att nå och röra dem. Felix kommer ut i ateljén med en 

träpinne som han använder för att slå på snöret som gungar efter varje slag.  
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Barns utveckling och lärande 

Julia kommer under aktivitetens gång fram till Caroline med sin teckning och pekar på 

teckningen och säger ”mamma”. Utdraget som följer visar samtalet som Julia och Caroline 

har om teckningen. 

Caroline: Är den till mamma?  

Julia: Nej 

Caroline: Har du målat din mamma?  

Julia: Ja. Pekar på en annan plats på bilden och säger ”pappa”  

Caroline: Har du målat pappa också?  

Julia: Ja. 

 

Julia vet vad det är hon målar, och hon håller fast vid sin idé fastän Caroline först frågar om 

det är på ett annat sätt. Julia går tillbaka till bordet och fortsätter måla medan Katarina pratar 

med henne om hennes familj. Mot slutet av aktiviteten börjar vissa av barnen röra sig mellan 

rummen. Greta springer in i avdelningen med en krita i handen flera gånger. Vid varje gång 

ropar pedagogerna tillbaka henne. När hon kommer tillbaka till ateljén upprepas att kritorna 

skall vara i ateljén.  

 

Greta lämnar en krita på lerbordet. Julia säger nej. Hämtar den, säger tillbaks och 

ställer den bland de andra kritorna. 

 

Utdraget är efter att Greta kommer in i ateljén och lämnar en krita på lerbordet. Vid detta 

tillfälle observeras hur barnen ser efter varandra när det kommer till material och deras plats i 

ateljén.   

 

Utvärdering av utvecklingsarbetet 
Utvärderingen genomfördes genom en informell intervju med två av pedagogerna vilka var 

Lisbet och Martina. Här sammanställs resultatet av utvärderingen utifrån två olika punkter: 

pedagogers förhållningssätt och miljö och material.  

Pedagogerna uttrycker att det har varit spännande att se vad arbetet gett barnen i vad 

pedagogerna menar att skapandet är positivt för barn. Lisbet uttrycker att hon märker hur 

nuinriktade barnen är och att barnen har vågat prova olika material och tekniker. Skapandet i 

ateljén har varit lusfyllt för barnen enligt Lisbet. Pedagogerna säger att de har sett att barnen 

är ansvarsfulla och ställer tillbaka material och redskap i ateljén.  

Pedagogers förhållningssätt 

Pedagogerna uttrycker att det är givande med att ha ett rum för skapande aktiviteter. Martina 

säger att hon uppskattar att det finns ett rum där barnen kan få kladda. Hon menar att hon 

saknat ett rum för skapande. Lisbet säger att det är käckt med ateljén samtidigt som hon 

saknar ett rum där barn kan leka själva exempelvis nämner hon att det är lättare att låta barnen 
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vara själva i en hemvrå än i en ateljé. En tolkning är att en oenighet finns hos pedagogerna 

huruvida ateljén skall finnas kvar eller inte.  

Barngruppens storlek diskuteras av pedagogerna som menar att storleken försvårar aktiviteter 

med skapande.  

”Det är svårt, med stora grupper. När det är mycket barn begränsas friheten. Det 

är det som är det svåra idag.” – Lisbet 

 

Martina menar att två barn åt gången i ateljén är en förutsättning för att det inte skall bli 

rörigt. Lisbet fyller i med att pedagogerna vill ha barnen där de är så att det inte blir mycket 

spring i aktiviteten.  

”När man jobbar hinner man inte tänka så mycket. Men så kom ni med utbildning 

och tänk.” – Lisbet  

 

Lisbet och Martina uttrycker att en process har satts igång på avdelningen och att 

pedagogerna funderar kring framtiden. Pedagogerna menar att de fått skjuts och inspiration. 

Miljö och material 

Som tidigare nämnts uttrycker Martina en glädje över att ha ett rum där barn kan kladda. Hon 

menar även att ateljén är bra då barn och pedagoger inte behöver vara lika aktsamma med 

miljön som vid exempelvis spill av färg. 

”Utrymmet är bra, det har jag saknat. Skönt att ha allt på ett ställe. Genom enkla 

medel har vi fått nya tankar och idéer till exempel vad man kan använda för 

material.” – Martina 

 

Pedagogerna uttrycker att det kommer att behövas mer arbete för resten av utrymmet. Martina 

menar att om de får i ordning den andra delen av rummet kanske det kan bli bättre. 

Konklusion 
Resultatet visar att en del skillnader uppstår i skapandet efter utvecklandet av ateljén. 

Skillnaderna som observeras är att barnens skapande pågår under en längre tid från att innan 

utvecklingsarbetet pågå i cirka 20 minuter till att efter pågå i det dubbla, ibland även så länge 

som i över en timme.  

Materialet som används i aktiviteterna går från täckfärg till att innefatta även kritor, lim, 

silkespapper och återvinningsmaterial. Vi kan även se att det är mer rörelse bland barnen i 

skapandet i ateljén än vid det höga bordet och att detta medför att barnen samspelar mer med 

varandra.  

I resultatet framgår det att barns utveckling och lärande främjas genom skapande aktiviteter, 

såsom språkutveckling, matematisk begreppsbildning och självkännedom. 
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 Diskussion 

Här kommer vi att föra en resultatdiskussion, metoddiskussion men även vilka didaktiska 

konsekvenser vi upptäckt samt en avslutande diskussion. 

Resultatdiskussion 

I vår studie hade vi som syfte att undersöka barns möjligheter till skapande och om barns 

möjligheter förändras genom ett utvecklingsarbete. Vi har kunnat observera att det skett en 

förändring i barnens skapande efter att de fick tillgång till ateljén.  

Skapandets betydelse för små barns utveckling och lärande 

Innan utvecklandet av ateljén kunde vi se att barnen när de skulle skapa satt i barnstolar vid 

höga bord. Vi kunde se hur detta påverkade hur barnen rörde sig vilket Hallström Lundgren
10

 

också erfarit under sina år som förskollärare och bildpedagog. Vi kunde tydligt se att en del 

barn hade svårt att nå färg samt att hålla sig till att måla på papper av A4 storlek. I ateljén 

valde vi att inreda med ett lågt bord där barnen kunde stå upp och röra sig fritt, men även sitta 

på stolar om de så önskade. Det vi då kunde se var att barnen skapade under längre stunder, 

vissa barn så länge som i en timme, samt att de samspelade mer med varandra. Vygotskij 

(1930/1995), Brooks (2009), Braxell (2010) och Änggård (2006) menar att det sociala 

samspelet är viktigt för barns utveckling då de tillsammans kan fantisera, imitera och skapa 

nytt. Innan utvecklingsarbetet målade barnen enskilt på eget papper, i ateljén skapade de 

oftast i grupp tillsammans vilket Änggård menar vara mer naturligt för barnen då hon 

beskriver förskolan som en kollektiv verksamhet. Enlig Vygotskij (1930/1995) är människan 

en social varelse som utvecklas tillsammans med andra och att fantasin och kreativiteten 

växer vid fler erfarenheter och vid delade erfarenheter. Liksom Vygotskij kan vi utifrån vårt 

resultat se att barn lär med andra och upptäcker nya sätt att erövra kunskaper och färdigheter. 

 

I vårt resultat har vi kunnat observera språkutveckling i skapandet men även matematisk 

begreppsbildning såväl som den skapande förmågan. Som resultatet visar lär sig Greta ett nytt 

ord vilket var silkespapper som uttalades under varje aktivitet utav oss vuxna. Barnes (1994) 

och Kindler (2010) menar att barn skaffar sig ett konstnärligt ordförråd när de kommer i 

kontakt med de rätta begreppen i meningsfulla sammanhang. Detta menar även Trageton 

(2009) och lyfter betydelsen av att pedagoger har till förfogande begrepp och kunskaper för 

att synliggöra barns handlingar med korrekta begrepp.  

 

Sorterandet av paljetter som förekom under en aktivitet visar på en matematisk förmåga vilket 

Trageton (2009) menar att tredimensionellt skapande utvecklar men här kan vi se hur arbete 

med tvådimensionella aktiviteter också inspirerar och utvecklar detta. Braxell (2010) anser att 

med hjälp av skapande aktiviteter utvecklas många andra områden, men hon uttrycker en 

ängslan i att de skapande aktiviteterna blir underordnade för barns utveckling. Hon menar att 

                                                             
10 Monica Hallström Lundgren, bildpedagog. Muntlig källa, studiebesök 2011-03-21 
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om skapande endast används som ett redskap för att utveckla färdigheter inom andra områden 

sänks värdet på det faktiska skapandet. Vi kunde i vår studie inte se att de skapande 

aktiviteterna medvetet användes som redskap för utvecklandet i andra områden dock kunde vi 

se att de skapande aktiviteterna flera gånger uteslöts från verksamheten då andra aktiviteter 

prioriterades. Vi har reflekterat över detta och vi undrar om det kan vara så att pedagogerna 

ser skapande som en rolig aktivitet som finns i förskolan av tradition (Braxell 2010) istället 

för att se det som ett meningsfullt lärandesammanhang. Vi anser det vara viktigt att som 

pedagog i förskolan reflektera över varför vi väljer att göra vissa aktiviteter med barnen.  

 

I resultatet har vi kunnat se Julias process med att acceptera att få färg på händerna, vilket ofta 

gjorde att hon undvek eller avslutade arbetena. I de sista aktiviteterna brydde hon sig inte så 

mycket om att hon fått lim eller färg på händerna. Granberg (2001), Bohm & Thorell (1989), 

Barnes (1994) och Braxell (2010) menar alla att skapande är viktigt för barns personliga 

utveckling och identitet. Vi tror att Julia blev mer bekväm med färgen då hon fick fler 

tillfällen att undersöka den vilket i sin tur gjorde att hon blev mer trygg med färgen. Barn 

behöver pröva upprepade gånger för att bli bekanta med material och redskap (Kindler 2010; 

Änggård 2006; Granberg 2001). 

 

Vi kunde se i våra observationer hur Felix utforskade frigoliten och hur denna kunde göra 

avtryck på papperet och för varje gång frigoliten gjorde ett avtryck minskades mängden av 

färg. Detta uppmärksammade Lisbet genom att uttrycka att barnen kan kunde stämpla med 

frigoliten. Felixs upptäckt spreds bland de barn som var där vilket Brooks (2009) anser att 

barns nya upptäckter sprids vidare genom att barn delar med sig av sina egna kunskaper och 

färdigheter så att andra barn kan använda sig av dessa i sina egna upptäckanden. Här behövde 

inte Felix rikta uppmärksamheten till de andra barnen då Lisbet som har ett större ordförråd 

(Trageton 2009; Barnes 1994; Kindler 2010) uttryckte detta som att frigoliten kunde användas 

som en stämpel vilken barnen kunde stämpla med. Om inte Lisbet hade uppmärksammat 

Felix upptäckt hade kanske inte de andra barnen tagit till sig denna nya upptäckt och imiterat 

handlingen. 

Förhållningssätt och pedagogens roll  

Hur pedagogen förhåller sig till och är med i barns kreativa läroprocesser är av vikt för barns 

fortsatta utforskande. Exempelvis kunde vi se att Erik prickade med mer entusiasm efter 

uppmuntran och reaktion från vuxen. Bendroth Karlsson (1998) samt Änggård (2006) lyfter 

pedagogens roll som betydelsefull för de barn som behöver stöd i sitt bildskapande. Bendroth 

Karlsson menar att en konsekvens uppstår i att ansvaret för bildaktiviteter läggs på barnen 

vilket kan påverka till att barn inte skapar.  

 

Vad vi observerade så skapade Erik endast om han hade någon annan att samspela med. 

Övriga barn skapade ensamma utan samspel så länge de ingick i en grupp dock kunde det 

förekomma ensamma aktiviteter men dessa avslutades ofta efter att övriga barn lämnat 

aktiviteten. Återigen ser vi hur viktig den sociala samvaron med andra är för fantasi och 

kreativitet (Vygotskij 1930/1995) vilket Braxell (2010) och Änggård (2006) nämner vara av 
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stor vikt att barn får tillfällen att skapa tillsammans. Argumenten för detta menar de vara att 

barnen utmanas att reflektera över sina egna och andras verk men även till imitation. Barnen 

som deltog i studien var bland de yngsta i förskolan och få hade ett verbalt språk så vi kunde 

inte observera huruvida de reflekterade över sitt och andras skapande. Men däremot kunde vi 

se att barn gärna imiterade vad ett annat barn hade upptäckt och att med varandra komma 

fram till nya fantasifulla sätt att skapa. Vygotskij (1930/1995) menar att barn genom nya 

erfarenheter utvecklar sitt medvetande om världen de befinner sig i. Vi ser på barns kreativitet 

genom Vygotskijs teori och menar att om barn får möjligheter för att utveckla sin kreativa 

förmåga bidrar det till att de får upptäcka och utforska nya erfarenheter och sätt att se på 

omvärlden. 

 

Utefter observationerna från första veckan där en bildaktivitet hölls av pedagogen Katarina 

kan vi vid jämförande med observationerna med aktiviteterna från ateljén se en viss 

förändring i pedagogernas delaktighet i barnens skapande. Vi upplevde att Katarina passade 

upp barnen i den första bildaktiviteten men att hon senare i ateljén var mer medupptäckande 

och uppmuntrande.  

 

Vygotskij (1930/1995) diskuterar den felaktiga uppfattningen att barn har mer fantasi än vad 

vuxna har vilket han menar inte kan vara möjligt då fantasin är beroende av erfarenheter och 

att ett barn har färre erfarenheter än en vuxen. Barnes (1994)  menar att om vuxna deltar 

tillsammans med barnen i skapandet och är en utmanande medforskare och fantiserar med 

barnen kan det vara lärorikt både för barn och vuxna vilket han menar uppvisar en inställning 

att fantasin är viktig. Genom att fantisera tillsammans växer fantasin vilket i sin tur gynnar 

kreativiteten. Barnes (1994) och Trageton (2009) diskuterar hur betydelsefullt det är att 

pedagoger använder de rätta begreppen för material och verktyg för att barn skall utveckla ett 

konstnärligt ordförråd. Trageton menar att begreppen blir relevanta för barn om de används i 

meningsfulla sammanhang.  

 

Genom att fantisera tillsammans med barn i samtal kan de rätta begreppen förstås av barnen 

och göra begreppen mer tillgängliga att använda. I en bildaktivitet skapade Caroline 

tillsammans med Calle och Greta de silkesprydda guldtrådarna som väckte barnens 

fascination vilket senare utvecklades till en lek om att försöka nå och blåsa på trådarna. Detta 

skulle kunna ses som en fantasifull handling tillsammans med barnen där Caroline uttryckte 

sina handlingar med ord och begrepp. Denna situation anser vi tydligt visa på glädjen och 

lusten i att undersöka och utforska vilket Lpfö 98 menar att verksamheten skall vara lustfylld 

och utgå ifrån barnens intressen. Genom att ta tillvara på barnens för stunden lekfulla 

utforskande av trådarna bidrog vi till att barnen själva prövade egna strategier, vilket bidrar 

till självkännedom, för att få trådarna att gunga.  

 

Braxell (2010) beskriver hur hon stött på pedagoger som har en miljö som är lockande och 

inspirerande och där barn kan utforska och vistas i under en längre stund. Trots miljön och allt 

material som erbjöds kunde hon se hur pedagogerna valde att ta fram papper, kritor, limstift 

och saxar. Vi kunde observera liknande situationer då de aktiviteter som förekom efter 
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introduktionen av ateljén flera gånger innehöll kritor och limstift även om miljön erbjöd och 

inspirerade till användandet av annat material men även aktiviteter som kunde pågå i ateljén 

valdes att genomföras på avdelningen då pedagogerna ansåg det vara ogenomförbart att vara i 

ateljén. Med påskäggsaktiviteten exempelvis var det två av fem barn på avdelningen som inte 

hade målat. Vi anser det inte vara något hinder, då de tre barn som redan gjort sina påskägg 

kan måla annat i ateljén medan Bella och Greta får måla äggen. Kindler (2010) menar att för 

att våga använda material tillsammans med barn krävs kunskap om materialet av pedagogen. I 

pedagogernas aktiviteter kunde vi se att de lyfte upp färgen så att barnen inte kunde nå den. 

Kan detta bero på vad Trageton (2009) och Barnes (1994) menar vara pedagogers oro för 

kaos? Vi undrar om det är oron för kaoset som påverkar pedagogers val att utesluta visst 

material från barn eller om det är en rädsla att förlora kontrollen över aktiviteten?  

 

Kan oron för kaoset vara för att pedagogerna enbart använder material som anses vara 

krävande (Björkman 2004) vid planerade aktiviteter? Vi kunde se bland annat att färgen 

flyttades upp förutom vid den planerade aktivitet då barnen skulle skapa en påskteckning 

vilket ledde till att färg, penslar, lim och fjärdrar användes, där pedagogens syfte till vis del 

styrde barnen i skapandet.  

 

Kindler (2010) menar att det är viktigt att pedagogen vet vad skapandet innebär och har för 

betydelse för sin egen del för att kunna erbjuda barnen meningsfulla skapande situationer som 

utvecklar och inspirerar. Vi menar återigen att reflektion över varför pedagoger gör en viss 

aktivitet med barnen är viktig så det pedagogiska syftet inte glöms. Exempelvis har vi i 

resultatet sett hur Bella trots att hon genom gråt protesterade mot att få på sig förkläde och bli 

satt i en stol ändå sattes vid bordet för att måla ett påskägg. Bella slutade så småningom att 

gråta och målade både ägg och bord men vi undrar likväl för vems skull var den här 

aktiviteten tänkt?  

 

Vi anser att aktiviteterna skall utgå ifrån barnens intresse och erfarenheter. Vill ett barn inte 

delta skall barnet heller inte behöva delta innan barnet upplever trygghet att medverka. 

Skapande skall inte vara obligatorisk för barn menar Vygotskij (1930/1995) då de 

skapandeaktiviteter som inte uppstår från barnens egna intressen berövar dem friheten för sitt 

eget skapande. I vår studie har vi sett att barnen har skapat mer intensivt och under längre 

stunder i ateljén än vid det höga bord som de hade innan. Vi menar att en orsak till detta är att 

barnen får valmöjligheter och egna val för sitt skapande. Liksom Vygotskij menar vi att 

skapande skall vara frivilligt och prestationsfritt. Kreativiteten hos barn går inte att tvinga 

fram anser vi och Vygotskij nämner att kreativitet uppstår ur barnets eget intresse och vilja. 

Som pedagog är det därför viktigt att tänka på att även små barn skall få friheten att vara 

bestämmande över sitt eget skapande.  
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Miljö, material och tid  

I skapandet av ateljén valde vi att ha så låga ytor som möjligt då vi ville ge barnen möjlighet 

att stå och röra sig fritt i sitt skapande samt att hämta material själva. Barnen visade för oss 

vid ett flertal gånger att de ibland föredrog att sitta varvid de själva gick och hämtade stolar 

och satte sig vid bordet. Detta hade vi tänkt på under möbleringen då vi medvetet placerade 

stolarna vid väggen men ändå tillgängliga. Rummet var i hela sin karaktär fördefinierat vilket 

Strandell (1994 se Änggård 2006 s.112) menar är att rummet har ett förbestämt syfte. Vi valde 

att de skapande materialen skulle få ha en stor plats i rummet och vi ville gärna inte gömma 

undan något material i ett skåp. Mycket av materialet som endast pedagogerna kunde nå 

placerades på hyllor i plastlådor som fick lappar som detaljerat beskrev vad den innehöll.  

 

Antalet barn i ateljén kunde variera, de behövde inte lyftas upp och ner i höga stolar så det 

blev enkelt att låta dem komma eller gå därifrån. Det var också en tanke som vi hade från 

början, att både personal och barn skulle slippa de höga stolarna vid de höga borden. För 

personalens del betyder det mindre ansträngning på rygg och axlar samt att de kan samspela 

med barnen på ett annat sätt. För barnens del innebär det en frihet att själv vara styrande i sina 

handlingar då vår tanke var att de kunde välja att lämna aktiviteten likväl som att bara ta en 

paus eller gå en sväng för att finna ny inspiration. Granberg (2001) menar att barn upptäcker 

och skapar med hela kroppen och därför strävade vi efter en miljö som tillät detta. Dock 

kunde det upplevas som besvärligt med tvättandet av barnens händer (och ansikten och hår) 

då vattnet inte fanns särkilt nära. Vi upplevde det dock inte som något hinder, men ändå 

någonting som försvårar vilket Åberg & Lenz Taguchi (2005) nämnt som problematiskt då 

författarna menar att skapande aktiviteter sker mer sällan om det upplevs jobbigt att 

genomföra.  

 

Vygotskij (1930/1995) menar i utvecklingsteorin att miljö och tid kan begränsa eller skapa 

möjligheter för utveckling och lärande. I resultatet har vi sett att miljön har en betydande roll 

för barns skapande liksom material och redskap. Vi kunde se att barnen samspelade och med 

tiden blev ansvartagande för materialet i ateljén. Detta kan ses som en del i barnens 

socialiseringsprocess som enligt Vygotskij sker i samspel med andra då barn lär sig 

samhällets normer och värden. Samspelet mellan barnen i ateljén tog sig uttryck i handlingar 

så som att barnen imiterade varandra i sitt undersökande och utforskande av materialens och 

redskapens möjligheter samt vad rummet hade att erbjuda i skapande aktiviteter och lek.  

 

I vårt resultat kan vi se att barnen uppfattade att materialet hade sin placering och sin plats i 

ateljén och under observationsdel två kunde vi observera hur barnen både gick och hämtade 

men även ställde tillbaka materialet efter att de använt det. Barnen påminde varandra om att 

ställa tillbaka saker och var materialet skulle vara. Vi menar precis som Trageton (2009) att 

miljön skall vara väl inredd och att det skall finnas en tydlighet att varje sak har sin plats. Vi 

ändrade om i ateljén att par gånger innan vi såg att det fungerade. När vi upplevde att det 

fungerade så hade var sak en tydlig plats och det fanns bilder på hylloran där materialet skulle 
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vara. Barnen litade även på sin egen förmåga då de själva hämtade material och visade en 

säkerhet i utforskandet av vad det kunde användas till.  

Didaktiska konsekvenser 

Som vi nämnt i bakgrunden skall förskolan enligt läroplanen (Lpfö98) erbjuda barn 

möjligheter till skapande aktiviteter. I den reviderade läroplanen (Lpfö98 Reviderad 2010) 

beskrivs mer utförligt att barn skall få möta olika material och redskap i sitt skapande men 

även att de får möta olika tekniker (s.9). Ett lustfyllt lärande och fokus på barns behov och 

intressen skall prägla det pedagogiska arbetet. 

I vår undersökning har vi sett att barns möjligheter påverkas av miljö och pedagogers 

förhållningssätt. Strandell (1994 se Änggård 2006 s.112) menar att miljön kan ha ett redan 

förbestämt syfte vilket påverkar miljöns utformande och användande. Vid utvecklandet av 

ateljén förändrades miljön vilket gav den ett bestämt användningsområde där materialet blev 

tillgängligt för barnen. Vi upplevde att det fanns en viss ängslan att låta färgen finnas 

tillgänglig för barnen. Detta kopplar vi till det som Braxell (2010) nämner att hon sett, att 

pedagoger som inte är trygga i de skapande aktiviteterna inte erbjuder barnen andra alternativ 

än de som inte kräver någon kunskap eller är svåra att hantera. Hon menar att om inte 

pedagogen har en trygghet spelar det ingen roll hur mycket en inspirerande och inbjudande 

miljö är. Genom detta utvecklingsarbete har vi skapat en grund hos oss själva där en trygghet 

finns i att våga erbjuda barn mångfald i val av material och redskap.  

De följder vi har sett efter utvecklandet av ateljén är att pedagogerna i studien uttryckte en 

glädje för ateljén men menar att det är svårt att få det att fungera med den övriga 

verksamheten. Exempelvis har de sagt att valet av den skapande aktiviteten tar tid från andra 

områden. Vi menar dock att ateljén, som vi beskrivit i resultatet, inte endast är utvecklande 

inom skapande utan inom andra områden såsom språkutvecklande som matematisk 

begreppsbildning. En ateljé kan erbjuda barnen att själva ta initiativ till eget skapande såväl 

som planerade lärarstyrda aktiviteter. När vi introducerade ateljén hade vi skapande aktiviteter 

varje dag och detta kunde vi genomföra då vi två fanns där utöver ordinarie personal. 

Däremot vill vi klargöra att skapande aktiviteter inte behöver ske dagligen på en förskola då 

de skapande aktiviteterna enbart är en del i den stora helhet som förskolan har att erbjuda men 

att skapandeaktiviteter inte skall värderas lägre än andra pedagogiska aktiviteter.  

För vår egen skull har vi fått större insikt i vilken betydande roll pedagogens synsätt på barns 

skapande förmåga har på skapandets värde och plats i förskolan. Vi har även fått en klarhet i 

hur betydande ens kunskaper om materialet kan vara för barnens möjligheter att utmanas och 

få undersöka. Vi har upplevt hur miljön kan påverka valet av aktiviteter men även kunnat 

praktisera hur ett utvecklande av miljön kan ge möjligheter till ett förändrat pedagogiskt 

arbetssätt.  
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Metoddiskussion  

Vi anser att de metoder vi valt för insamlandet av data har passat oss väl utifrån vårt syfte 

vilket var att undersöka och utveckla barns möjligheter till skapande i förskolan. Vi har även 

influerats av etnografin där vi har använt observation som datainsamlingsredskap. Nu i 

efterhand, men även redan i planeringen av studien, önskat att vi haft mer tid för den 

forskning vi skulle utföra. Dovermark (2007) menar att etnografiska studier kräver en lång tid 

på fältet, likaså menar Rönnerman (1998) när hon säger att ett utvecklingsarbete fordrar tid 

för en förändring att komma till rätt i praktiken. För vår studie har den begränsade tid vi haft 

under examensarbetet påverkat de observationer som vi hade efter utvecklingsarbetet. Även 

om vi vistades under en förhållandevis lång tid ute på fältet (i lite mer än fyra veckor) 

upplever vi att tiden inte var tillräcklig för att se om det fanns en långsiktig förändring i det 

pedagogiska arbetet på avdelningen. Vi genomförde en utvärdering vilket vi anser tillförde 

tillräckligt med data från observationerna efter utvecklandet av ateljén för sammanställandet 

av resultat som är tillförlitligt.  

Rönnerman (1998) menar att ett utvecklingsarbete stärker pedagogens kunskaper inom det 

område som utvecklas. För vår del anser vi att vår kunskap om skapande material och hur vi 

kan arbeta med skapande i förskolan har vuxit men även hur sökandet av ny kunskap i olika 

former av texter sker. Genom ett utvecklingsarbete har vi fått insikt för hur ett 

utvecklingsarbete kan gå till vilket har varit lärorikt. Att vi fått en förståelse för denna 

forskningsmetod ser vi som en fördel i vårt framtida pedagogiska arbete då 

utvecklingsarbeten används av pedagoger för en utveckling av verksamheten.  

Utvecklingsarbetet har gett oss ny kunskap, och efter utvärderingen som genomfördes som ett 

informellt samtal under en förmiddag i barngruppen och efter detta samtal uppfattar vi att 

även pedagogerna fått nya erfarenheter.  

 

Inom den etnografiska forskningsansatsen finns olika grader av deltagande som observatör: 

fullständig deltagare, deltagare-observatör, observatör-deltagare och fullständig observatör 

(Dovemark 2007; Kullberg 2004). Vi valde att ha rollen deltagande observatörs i vår studie 

för att ha en fullständig deltagareroll vid introduktionen av ateljén för att sedan återigen inta 

en deltagande observatörsroll. Det vi har upptäckt och reflekterat mycket över är att 

datainsamlingen var fattigare när vi båda intog en fullständig deltagareroll. Detta anser vi att 

vi kunde ha arbetat bättre med genom att en av oss hade intagit en fullständig deltaganderoll 

och den andra en mer observerande roll för att sedan skifta rollerna mellan aktiviteterna för 

insamlandet av data (Kullberg 2004). I analyserandet av våra protokoll från observationerna 

märkte vi att Caroline nämns oftare än Elin och vi reflekterade över hur det kunde komma sig. 

Orsaken kan vara att då Caroline haft tidigare relationer till personalen men även haft en 

pedagogisk roll på förskolan kan skillnaden bero på våra tidigare erfarenheter men även 

förväntningar som fanns från personalen. 

 

Vi tillträdde verksamheten via en gatekeeper (Dovemark 2007; Kullberg 2004) och ansåg att 

detta var något bra då vi fick möjligheten att göra ett utvecklingsarbete med denna 
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omfattning. Dock kan det som vi ovan nämnt ha påverkat skillnaden i graden av deltagandet 

oss emellan under observationerna.  

Den informella intervjun i form av utvärdering av utvecklingsarbetet genomfördes på 

avdelningen en förmiddag när pedagogerna var i barngruppen. I efterhand inser vi att 

utvärderingen skulle ske efter en längre tid. Utvärderingen skedde två dagar efter att vi hade 

haft den sista observationen och vi har diskuterat att detta beror på den korta tid vi haft för att 

genomföra ett utvecklingsarbete. Tiden är något som återkommer under våra diskussioner, 

och vi ville kanske lite för mycket med arbetet än vad vi hade möjlighet att genomföra. Vi 

visste innan att tiden var knapp för vårt arbete men genom en välstrukturerad planering har vi 

hunnit med viktiga delar av ett utvecklingsarbete, där utvärdering är en del i det hela. Vi hade 

kanske också kunnat välja att avsätta tid och genomföra utvärderingen utanför barngupp. En 

annan olycklig aspekt på utvärderingen är att Katarina inte kunde medverka. Utvärderingen 

hade kanske sett annorlunda ut, men kanske inte. Vi har funderat på om vi hade kunnat få 

hennes synpunkter i efterhand men tidsbrist har även där gjort att detta har skett.  

Avslutande diskussion 

Små barns skapande aktiviteter förändras beroende på vilken syn pedagoger har på barns 

skapande och hur miljön är tillgänglig för barnen att användas. Barnens deltagande blev större 

i ateljén än innan de fick tillgång till den. 

Pedagogerna nämner bland annat på utvärderingen att de upplever att det har startats en 

process inom verksamheten och att de fått inspiration och nya tankar och idéer. Pedagogerna 

menar att det inte hinns med mycket reflektion i det vardagliga arbetet. Nu har hela 

avdelningen fått en skjuts, uttrycker de. De säger också att de sett barnens glädje i ett lustfyllt 

skapande och att det varit roligt att se hur kompetenta barnen är och hur de reagerar och 

handlar. De uppskattar att nu ha fått ett rum där de kan kladda utan att vara rädd om de övriga 

möblerna inne på avdelningen. Vi tolkar det som att pedagogerna i arbetslaget inte var helt 

överens om att ateljén är ett viktigt inslag i verksamheten, då någon uttryckte att rummet 

kanske skulle behöva användas till annat dock vill vi återupprepa att all personal på 

avdelningen var positiv och uttryckte en glädje för arbetet i ateljén.  

 

En fråga vi har ställt oss är om de skapande aktiviteterna efter introduceringen av ateljén 

skedde för att vi var där och observerade? Majoriteterna av aktiviteterna upplevdes mer 

spontana än planerade. Vi menar inte att alla aktiviteter behöver vara planerade men om 

pedagogen skall erbjuda nytt material för barn eller få material som redan finns i ateljén mer 

tillgängligt för barn i deras skapande anser vi att en planering krävs, vilket vi fick erfara under 

utvecklingsarbetet. 

Under arbetets gång har vi upplevt att vår förståelse och insikt om utvecklingsarbete har vuxit 

och efter att ha genomfört ett utvecklingsarbete tror vi att det blir lättare att använda sig av 

denna metod när vi är verksamma förskollärare. Vi anser även att kunskapen och vetskapen 
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om vad ett utvecklingsarbete kan ha för betydelse för verksamheten och barnen har gjort oss 

mer inspirerade att göra ett liknande arbete igen.  

Förslag till fortsatt forskning 

I denna undersökning hade vi planerat att även ha med tredimensionellt skapande såsom lera 

och trä med små barn men detta uteslöts av praktiska skäl, därför ger vi som förslag om ett 

utvecklingsarbete om just det tredimensionella skapandet med små barn i förskolan. 

Andra utvecklingsarbeten inom andra estetiska uttrycksformer såsom musik, dans, drama och 

litteratur skulle även vara intressanta områden.  
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Bilaga 1 
 

Hej alla föräldrar/vårdnadshavare på Fjärilen!  

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet. Under den här terminen har vi som uppgift att genomföra ett 

examensarbete där vi undersöker någonting i vår kommande yrkesroll. Vi skall tillsammans 

med Martina, Lisbet och Katarina utföra ett ”utvecklingsarbete” under några veckor nu i vår. 

Under arbetet kommer vi att arbeta och utveckla bild och formskapandet samt genomföra 

observationer under tiden arbetet genomförs.  

När vi skriver vårt arbete så följer vi de fyra huvudkraven från Vetenskapsrådet. Det innebär 

följande: 

 

 Vi informerar alla inblandade (barn, vuxna, pedagoger) om studiens innehåll samt att 

det är frivilligt att medverka.  

 De medverkande får lämna samtycke till att delta i studien. Även om ni sagt ja från 

början kan ni senare ångra er.  

 All information, observationer med mera behandlas med sekretess vilket betyder att 

det inte är möjligt för någon utomstående att känna igen förskola, barn, vuxna med 

mera.  

 Informationen har vi endast till vårt examensarbete och den kommer inte att användas 

till någonting annat.  

 

När vi senare skriver vår rapport, kommer namn som används att vara påhittade; förskola, 

avdelningsnamn, barnens namn, vuxnas namn.  

 

Vi som kommer är: 

Caroline Lundberg  0700-XX XX XX 

Elin Nyman   0700-XX XX XX 

 

 

Barnets Namn: 

 

Godkännande för observation 

 

Ja   Nej 

Namn                                                          Ort                           Datum 



 

 

 

Bilaga 2 
Första bilden visar ateljén som den såg ut när basstrukturen precis blivit färdig. 

 

Så här ser ateljén ut efter några veckors användande.  

 


