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Abstract 
 
Title: Children's aesthetic creation in different environments 

- A qualitative study of five preschool teachers 'perceptions of children's aesthetic learning 

processes in pre-schools' creative environments. 

Author: Mafi Misirhanova 

Supervisor: Karin Ehrlén 

Term: Spring 2017 

 The purpose of my thesis is to examine how the five pre-school teachers who participate in 

my study reflect about aesthetic expressions in relation to children's learning in preschool. 

Furthermore, I want to find out about the thoughts of the educators concerning the role of 

social interaction and the importance of the environment in the aesthetic creation process. 

My first question is about what view the informants have on social interaction during 

aesthetic creation processes. My second question is about how the informants reflect on studio 

and creative rooms at the selected three preschools. 

The study is based on qualitative interview methods were five pre-school teachers reflected on 

their internship. 

The essay is based on a sociocultural perspective based on development and learning. 

As far as the informants' views on social interaction during aesthetic creation processes are 

concerned, my study showed that there is a strong connection between aesthetic learning 

processes, language learning and social interaction as these areas interact during a creative 

activity at preschool. 

The informants' reflection on the studio and the creative rooms showed that the preschool 

with a creative room in the department gave the most positive response because the room was 

considered to enable continuous creation processes. The studio as a separate room and the 

playroom with a creative corner had shortcomings in accessibility with regard to the use of the 

room as well as the material. 

 

Keywords: Creativity, aesthetic learning processes, studio and creative corner, language 

development, social interaction. 

Nyckelord: Skapande, estetiska läroprocesser, ateljé och skapande hörna, språkutveckling, 

socialt samspel. 
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1. Inledning 

 

I dagens förskolor används estetiskt skapande på många olika sätt. Forskning har visat att det 

är viktigt att använda estetiska uttryckssätt för att locka fram kreativa tankesätt hos barnen 

(Pramling Samuelsson, I., Asplund Carlsson, M., Olsson, B., Pramling, N., & Wallerstedt, C. 

2008). Detta påpekas även i Lärarnas Nyheter (2012- 01- 06) i Eva Änggårds artikel ”Ta 

skapande på allvar” där den estetiska lärprocessen uppmärksammas. Eva Änggård, forskare 

och lärarutbildare vid Stockholms universitet, understryker i artikeln att när kroppen och 

sinnena används vid inlärningen blir kunskapsinhämtning mer utvecklad och därtill roligare.

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt vid arbete som vikarie på olika 

förskolor har jag lagt märke till att pedagogerna, när de arbetar med barns skapande förmåga, 

använder sig av olika estetiska uttrycksformer i olika skapande miljöer på förskolan. Detta 

väckte mitt intresse göra fältstudier på tre olika förskolor som jobbar med estetiskt skapande 

aktiviteter i olika miljöer. Genom intervjuer med pedagoger samt litteraturstudier vill jag med 

denna uppsats förtydliga det estetiska skapandets betydelse som språkutvecklande arbetssätt 

och lyfta fram det sociala samspelets roll när det kommer till att förvärva kunskap. Jag vill 

även undersöka hur förskolepedagogerna resonerar kring barns utveckling och lärande med 

hjälp av estetiska uttrycksformer i olika skapande miljöer på förskolan. 
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2. Syftebeskrivning 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur de fem förskollärarna som deltog i min               

studie resonerar kring estetiska uttrycksformer i relation till barns lärande i förskola. Vidare             

vill jag ta reda på hur pedagogerna reflekterar över det sociala samspelets roll samt miljöns               

betydelse inom den estetiska skapande processen.  

 

 

 

3. Frågeställning: 

 

● Vilken syn har informanterna på det sociala samspelet under estetiska skapande           

processer?  

● Hur reflekterar informanterna över skapande miljö på de utvalda tre förskolorna? 
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4. Bakgrund 

 

Under denna rubrik förklaras vad som menas med barns estetiska läroprocesser och 

skapande miljö. Vidare klargörs estetiska lärprocessers roll i barns sociala samspel.  

Tarja Häikiö (2007) universitetslektor och enhetschef för institutionskollegium Visuell 

och Materiell Kultur, skriver i sin avhandling att estetik är ett mycket brett begrepp. Hon 

kopplar begreppet estetik till kunskap och det kreativa skapandet hos barn och till 

barnens kognitiva utveckling, där estetiken betraktas involvera ett kognitivt och kulturellt 

omfång. Under denna lärandeprocess blandas och integreras flera områden med varandra, 

såsom intellektuella, praktiska och sinnliga färdigheter. Författaren menar att i en sådan 

lärandeprocess kan barnen utvecklas till självständiga individer med egna åsikter och 

tankar (Häikö, 2007, s.14).  

Pia Williams (2006) professor på Göteborgs universitet, betonar att barnen i det sociala 

samspelet lär tillsammans, vilket hon menar betraktas som ett sätt att förhålla sig till andra 

och till kunskap eftersom människor skapar mening, innehåll och förståelse genom att dela sin 

verklighet med andra. I estetiskt skapande aktiviteter, enligt henne sker en interaktion mellan 

barnen och på det sättet sker lärandet dem emellan. Ett samlärande behöver inte enbart vara 

en lustfylld stund där barnen är ense om en viss sak, betonar Williams. Hon menar att 

diskussioner där parterna reflekterar över sina olika tankar även i allra högsta grad kan bidra 

till lärande(Williams, 2006, s. 25-26).  

Ulla Lind(2010) universitetslektor vid Stockholms universitet skriver å sin sida att barnen 

lär sig under ett kulturellt och estetiskt skapande och förklarar hur barnen blir ett lärande 

subjekt när de kommunicerar med varandra och utövar estetiska övningar. Hon 

poängterar vikten av förskolan som en arena som kan ta emot större perspektiv från 

lärande subjekt, d.v.s. en miljö som är öppen för barnens olika tankar och val. Enligt 

henne bör verksamheten genomsyras av det sättet att tänka även om den verklighet barnet 

upplever inte alltid är verklighetsbaserad, så bör man ha i åtanke att denna vilar på 

barnens idéer och funderingar. Denna verklighet behöver inte vara realistisk utan 

viktigare är att den är relationell, d.v.s. att miljön på förskolan kan bevara sambanden 

mellan deltagare, ämnen, verktyg, material och rum(Lind, 2010).  
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Vidare skriver Lind att bildskapande processer i förskolan inte nödvändigtvist förändras 

genom att ett nytt material introduceras, utan förändringar kan även ske genom att ett nytt 

begrepp förs in i arbetet(Lind, 2010, s.64-70).  

Författarna Guidici & Rinaldi(2001)framhäver pedagogens roll och skriver att man ska se 

på barnet som en aktiv individ som tillsammans med pedagogen ska utforska och 

upptäcka omgivningen och löpande ges möjlighet att finna mening. Barnet ska erbjudas 

möjlighet att pröva sig fram, få yttra sina tankar och utforska på sitt eget vis. 

Nordin-Hultman(2004) leg. barnpsykolog och universitetsadjunkt vid lärarhögskolan i 

Stockholm, skriver att kunskap, liksom verkligheten är något föränderligt och att vi alla 

människor är delaktiga i att skapa den.  Författaren lägger tonvikten på miljöns betydelse 

i barnens lärande process. Hon skriver vidare att språket har en stor betydelse för 

produktionen av kunskap, det vill säga att kunskapen uppstår i dialoger vid möten med 

andra människor och då skapar språket tillvarons möjligheter. Författaren framhäver att 

de estetiska ”språken” och uttrycksformerna som pedagogerna använder sig av i 

förskolor är viktiga för att kunna utvidga och öka det område som barnen blir 

intresserade av att undersöka. Vid varje sådan tolkning från ett språk eller uttryck skapar 

barnen ett nytt sätt att få förståelse för det fenomen som utforskas.  

Författaren framhäver vidare att de olika materialen som barnen har tillgång till i estetisk 

lärandeprocess bidrar till att skapa nya kunskaper och i en sådan process blir materialet 

en möjlighet för barnet att pröva på olika sätt att tänka(Nordin-Hultman, 2004, s. 32- 42). 

Palmer(2012), universitetslektor vid Stockholms universitet, skriver att lärandet hos 

barnet uppstår i sammansatta relationer mellan människor och mellan saker och ting som 

finns runtomkring dem. Med detta menar författaren att lärandet inte ses som något som 

lärs på egen hand, utan att lärandet är en ständig process som pågår mellan andra 

människor och med den omgivande miljön.  

Författaren betonar också att kunskap kan skapas på olika sätt och i olika sammanhang. 

Hon skriver vidare att det är viktigt att de pedagogiska miljöerna som har tillgång till 

olika material och redskap blir en del av ett utforskande arbetssätt och samtidigt 

betydelsefulla för barnens lärande. 

Utifrån Palmers forskningsbaserade bok Uppföljning, utvärdering och utveckling i 
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förskolan är individen beroende av omvärlden för att kunna finnas till i gemenskap med 

den och de materiella saker som finns där.  Författaren skriver vidare att omgivningen får 

en stor betydelse för människans intresse för att lära sig via olika estetiska uttrycksmedel, 

som till exempel på förskolan genom att känna på och undersöka exempelvis pennor, 

färger och lera. Enligt detta synsätt har materialet en viktig betydelse för den lärande 

människan, detta för att skapa intresse och engagemang hos denna (Palmer med fl., 2012, 

s. 18, 20, 26-28).  

Professor Birgitta Kullberg(2004) betonar vikten av att ha ett positivt förhållningssätt. 

Med detta menar hon att lärandet och därigenom den kognitiva utvecklingen blir mycket 

betydelsefull då hjälper den lärande att utnyttja sina fulla resurser på ett effektivt sätt. En 

positivt präglad miljö leder därmed också till tillit till den egna förmågan och till lust att 

lära(Kullberg, 2004, 113). 

  

Läroplanen (Lpfö 98,rev.2010) framhäver även att pedagogerna ska främja barnens 

kommunikationsförmåga med skapande som redskap. Lärandet ska baseras på både 

samspelet mellan vuxna och barn samt på att barnen lär av varandra. Barnen ska också 

uppmuntras i att känna en tilltro till sin egen förmåga och även stimuleras och utmanas i 

sin språkutveckling. Det hävdas även att barn söker och erövrar kunskap genom socialt 

samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. 

Förskolan ska också sträva efter att barnen utvecklar sin skapande förmåga och även 

förmågan att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter genom olika uttrycksformer 

som till exempel musik och sång. Det är arbetslagets uppgift att tillgodose barnens 

möjligheter att utveckla förmågan att kommunicera upplevelser och idéer med hjälp av 

språk och estetiska uttrycksformer (Lpfö98, s. 11). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen utgår från ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i utveckling och lärande. 

Valet av ett sociokulturellt perspektiv motiveras med att estetiskt skapande aktiviteter i 

förskolan bäst kan förstås som en social aktivitet i samspel mellan barn och vuxna eller barn 

emellan. Det kommunikativa deltagandet i denna process leder till att barnen bygger nya 

kunskaper. I detta ingår även de redskap som används i skapandet och som medierar den 

kunskap barnen tar till sig.  

 

5.1 Teori - Sociokulturellt perspektiv 

Psykologen Roger Säljö (2001) beskriver betydelsen av det sociokulturella perspektivet/teorin 

på lärandet som Lev Vygotskij, den ryske psykologen, pedagogen och forskaren är grundare 

till. Enligt detta perspektiv bör man se lärande som något som pågår i samspel vid sociala 

sammanhang. Lärandet är beroende av de sociala, historiska och kulturella samband där man 

befinner sig och de kommunikativa processerna är ledande. Det väsentliga i Vygotskijs teori, 

enligt Säljö, är att de bästa möjligheterna för lärande kan ges av vuxna eller mognare kamrater 

som kan mer av språket vilket är den viktiga nyckeln i sammanhanget(Säljö 2001, s. 

153-155). Säljö menar vidare att mänskligt tänkande och handlande är situerade i sociala 

kontexter och därför beroende på situationen och med vem vi kommunicerar eller agerar. 

Enligt författaren är individer är inte passiva utan påverkar själva den situation de befinner sig 

i beroende på tidigare erfarenheter och kunskaper(Säljö 2001, s. 144).  

Professor Tomas Kroksmark förklarar att det genom det sociala samspelet mellan den vuxne 

och barnet överförs och skapas kunskap i en gemensam uppgift situation. Denna tanke har fått 

beteckningen hos Vygotskij som medierat lärande (Kroksmark 2006, s. 450-451). Enligt 

Säljö (2001) är språket ett intellektuellt medierande redskap vilket Vygotskij betraktar som ett 

grundläggande verktyg för tänkande, samt för kulturellt och historiskt utvecklande 

kommunikation. Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet där 

medierande redskap utgör en sammanlänkning mellan redskap och individ. Enligt Säljö 

befinner vi oss inte i direkt kontakt med vår omgivning utan vi hanterar den ”med hjälp av 

olika fysiska och intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra sociala praktiker” 

(Säljö, 2001, s. 81). Säljö framhåller att det också är viktigt att ha i åtanke att interaktionen 

människor emellan är ytterligare en grundläggande process för mediering. Han förklarar att 
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människan tar till sig nya saker i samspel med andra och att språket är ett viktigt kollektivt 

redskap som hjälper människan att socialiseras in i en kulturell kontext. Med hjälp av 

kulturella, intellektuella och fysiska redskap som människan får tillgång till under sin uppväxt 

kan människan bygga upp sin identitet (Säljö 2001, s. 114). 

Medierande redskap, kan enligt Säljö vara både materiella och intellektuella, där det 

materiella handlar om olika fysiska material såsom datorer, Ipad, smart board, pennor 

och dylikt. Dessa artefakter är materialiserade former av tänkande och språk. Vidare 

skriver Säljö att i lärandet är språket huvud artefakten och denna benämns som det 

intellektuella redskapet och är starkt förknippat med de materiella, fysiska, redskapen 

som används. Dessa har skapats av människan för att både kommunicera med omvärlden 

och för att skapa en struktur och ordning i sin relation till denna. I dessa resurser ingår 

som ovan nämndes både språkliga och fysiska resurser som är starkt bidragande faktorer 

till att färdigheter och kunskaper lever vidare i vårt samhälle (Säljö, 2001).  

Begreppet Proximal utvecklingszon är utvecklat av Vygotskij och är grundläggande inom det 

sociokulturella perspektivet. Begreppet syftar på interaktion och samarbete mellan 

kompetenta kompisar eller en vuxens stöd och där det interaktiva samarbetet blir drivkraften 

för barns inlärning och utveckling (Williams, 2006, s. 40). Författarna beskriver begreppet 

proximal utvecklingszon som en byggnadsställning, som ”stöttning” när man bygger ett hus, 

där de vuxna är själva ställningen som stöttar och främjar barnets inlärning genom att utforma 

uppnåeliga mål, dvs. målet utifrån barnets potential (Williams, 2006). 

Kroksmark skriver att skillnaden mellan det som en individ kan göra själv och tillsammans 

med andra benämndes av Vygotskij för ”Zone of proximal development”, den proximala 

utvecklingszonen vilket innebär att barnets utveckling byggs på med hjälp av en annan individ 

med mer erfarenheter än barnet själv, sålunda deltar barnet i aktiviteter som ligger en bit över 

dess egen kompetens(Kroksmark 2006, s. 450-451).  
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6. Tidigare forskning 

Under denna rubrik redogör jag tidigare forskning och uppsatsen centrala begrepp; estetiska 

läroprocesser och skapande miljö samt estetisk pedagogik och lärande.  

 

6.1 Estetiska läroprocesser och skapande miljö  

Tarja Häikiö är universitetslektor och enhetschef för institutionskollegium Visuell och 

Materiell Kultur. I Häikiös avhandling Barns estetiska läroprocesser: Atelierista i förskola 

och skola(2007), är syftet att undersöka barns estetiska läroprocesser främst via bildskapande 

i svensk, italiensk och finsk förskola och skola. Avhandlingen bygger på observationer och 

fältstudier. Avsikten med avhandlingen är att undersöka tankesättet inom den skapande 

verksamhetens roll för den pedagogiska helheten. 

Häikiö skriver att i det pedagogiska uppdraget för svenska förskolor och skolor står det att 

verksamheten skall utveckla arbetsformer där estetiska uttrycksmedel skall användas som 

redskap för barnens lärande, samt att dessa redskap skall vara till hjälp för barnens 

konstnärliga uttrycksformer och kognitiva utveckling.  

Hon skriver även att kunskapsutveckling hos barn grundar sig i ett kunskapande mellan 

teoretiskt och sinnligt lärande där både tanke och kropp spelar stor roll i barnets 

helhetsutveckling. Hon menar att den teoretiska lärdomen hos barnet kopplas till faktabaserad 

kunskap medan de estetiska och praktiska kopplas till motoriska förmågor och känslomässiga 

upplevelser (Häikiö, 2007, s. 14, 24).  

Häikö (2007) beskriver miljön som en tredje pedagog och med detta menar hon att rummet 

som används för skapande anses bära pedagogiska förmågor då inredning och utformning i 

dessa rum blir ett verktyg som främjar barns lärande. Vidare skriver författaren att begreppet 

atelje har sina rötter i Reggio Emilias pedagogiska filosofi som motsvarar ett skapande rum 

på förskolan. Hon påpekar att en ateljé skall genomsyras av en tillåtande och inspirerande 

miljö där materialet skall vara synligt och tillgängligt för barnen. Enligt henne skall barnen i 

ateljén eller i ett skapande rum ges möjlighet till att delta i konstnärliga och skapande 

aktiviteter där barnen får prova på olika material. Rummets utrymme, enligt Häikö, får då en 

förändring genom dem som befinner sig i den och berikas genom nya element/material som 

tas in av vuxna. Genom att barnen erbjuds en stor variation av olika typer av material utmanas 
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de till att utveckla sina färdigheter och får därigenom kännedom om materialets egenskaper 

och möjligheter. I ateljén skall det, enligt Häikö, finnas möjlighet till att tydliggöra, 

konkretisera och realisera frågor kring omvärlden samt att bli en plats för laboration. Ateljén 

får även symbolisera olika utvecklingsmöjligheter hos ett barn (Häikö, 2007, s. 67- 74).  

 

6.2 Estetisk pedagogik och lärande 

Elisabet Malmström är universitetslektor i pedagogik och arbetar som lärare och forskare.  

Malmström (2006) skriver i avhandlingen Estetisk pedagogik och lärande att hos barn kan 

personliga minnen kopplas till ett väckt och växande intresse för estetiskt arbete och att det 

blir betydelsefullt när minnen återkommer genom livet om och om igen. Detta stärker barnens 

självförtroende. Ett stöd i livet gör att barnens förstår att de har lika rättigheter som alla andra 

och de får mod att tala om hur de vill framställa sina liv. Författaren skriver vidare att barnen 

dock behöver ett verktyg för skapande och detta i sin tur kräver en hantverkskunskap. Hon 

betonar att vissa barn kan tycka att det är svårt, medan andra tycker att det är lätt att använda 

sig av detta verktyg, det beror på vad barnen har för erfarenhet med sig i sin skapande 

möjlighet (Malmström 2006, s.27- 28).  

 Malmström skriver att: ”Bildspråk stimulerar fantasin genom symboler i det verbala språket. 

Konst blir till när en tankeprocess väcks till utveckling. Verkligheten i bilden vidgas i mötet 

och betraktaren kan se att det finns andra sätt att se på verkligheten” (Malmström 2006, s. 3).  

Malmström(2006) betonar att när barnen skapar så finns det aldrig fel i konsten som det 

resulterar i. Det är viktigt att barnen får uppmuntran för det arbete de gör eftersom bilden de 

skapar är en del i hans eller hennes tänkande. Författaren resonerar att en bild skapas genom 

ord för medieringen, en bild realiserad i ett material som kan ses som likvärdig en annan text. 

Lusten att experimentera och lusten att hitta nya lösningar, enligt henne gör detta att man blir 

överraskad bara man låter konstnär och material mötas och detta berikar barns erfarenheter. 

Vidare skriver författaren att det är viktigt att ta vara på material som man inte förväntar sig 

att använda (Malmström 2006, s, 31-33). 
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7. Metod och material 

I detta avsnitt kommer jag att presentera och motivera val av metod för min undersökning, 

urval, undersökningspersoner, etiska aspekter samt metoddiskussion.  

Syftet med detta kapitel är att förklara de val som ligger till grund för mitt examensarbete och 

därigenom att kunna göra en mer kritisk analys av mitt undersökningsområde.  

För att skapa en fördjupad förståelse för mitt undersökningsområde valde jag den kvalitativa 

intervjumetoden. 

 

7.1 Kvalitativ intervjumetod 

Det material/data som jag har samlat under studien är baserat på fem utvalda 

förskolepedagogers uppfattningar inom det undersökningsområde som jag har valt. Jag vill 

poängtera att studien inte kommer att förmedla sanningen om ämnet rent generellt. Stukát 

(2011) benämner denna metod som den andra ordningens perspektiv, det vill säga det handlar 

enligt honom om hur fenomen ter sig för någon, alltså inte om detta är sant eller falskt (Stukát 

2011, s.37). Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod för att få svar på 

mitt syfte och mina frågeställningar eftersom det är ett sätt att komma informanterna nära. 

Detta påpekar även Dalen(2008) då hon förklarar att metoden ger möjlighet att få fram 

informantens känslor, uppfattningar, tankar och erfarenheter(Dalen, 2008, s. 14).  

Med kvalitativa metoder menar Ahrne och Svensson (2011) att datainsamlingen görs genom 

observationer, textanalys samt intervjuer (Ahrne och Svensson 2011, s.37). 

 

7.2 Etiska aspekter 

Dalen(2008) skriver att när man gör kvalitativ intervjuforskning måste man uppfylla några 

krav som är väldigt viktiga.  

Krav på samtycke betyder att forskning får genomföras om forskningspersonen har samtyckt 

till forskningen. Innan jag började intervjuerna med mina informanter meddelade jag dem om 

att de har rätt till att självständigt bestämma om hur länge och på vilka villkor de skall delta i 

undersökningen. 
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Krav att bli informerad betyder att forskaren skall informera undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Innan och vid 

intervjun meddelade jag informanterna om studiens syfte. Detta genomfördes via introduktion 

brevet(se bilaga 2) som jag skickade till informanterna och där redogjorde jag för syftet med 

studien, vilka metoder jag kommer att använda och hur resultaten kommer att förmedlas och 

presenteras.  

Krav på konfidentialitet informerade jag även om för mina informanter. Kravet betyder att 

alla uppgifter om personer som deltar under undersökningen skall noteras, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Detta betyder alltså att 

datainsamlingen som samlas under den kvalitativa intervjun inte kan komma att identifieras 

av någon utomstående. 

Anonymisering är ibland ett kriterium för att studier enligt etikprövningsnämnden ska få 

genomföras (Dalen 2008, s.21-24). Jag informerade om att jag inte kommer att nämna deras 

namn utan namnen kommer att bytas ut mot fingerade sådana. Resultatet av min 

undersökning kommer att användas endast i forskningssyfte. 

 

7.3 Urval av informanter 

De fem förskollärare jag valde hade alla varierande skapande arbetssätt och rum vilket skulle 

kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar. Första förskolan hade skapande rum som 

avsides från annan verksamhet på avdelningen. På den andra förskolan var ateljé ett separat 

rum där alla barn från hela förskolan fick besöka rummet under en viss tid för att skapa. På 

den tredje var ateljé som en skapande hörna i ett rum med annan pågående verksamhet.  

Detta faktum väckte mitt intresse för vilket betydelse dessa olika miljöer har för barns 

utveckling och lärande samt hur samtida förskolepedagoger resonerar kring sina arbetssätt då 

de använder estetiska aktiviteter på förskolan. De förskollärare som jag har intervjuat jobbar 

med de äldre (3-5 år) förskolebarnen på kommunala förskolor. Kontakten skedde via mejl där 

jag beskrev målet med min studie(se bilaga 2). 

Intervjuerna var ca 45 minuter långa och en av informanterna besvarade mina frågeställningar 

ofullständigt och därför blev den intervjun endast 20 minuter lång. På grund av etiska skäl 

tyckte jag att förskolläraren hade rätt till att självständigt få bestämma om hur länge hon 

14 
 



skulle delta i undersökningen, eftersom hon hade kännedom hur lång tid den tog. 

 

På grund av etiska skäl har jag inte valt förskollärare som jag känner sedan tidigare för att 

minska att kunna ta med egna värderingar och tolkningar i min studie.  

 

7.4 Presentation av informanter 

Som jag nämnde ovan baserar min studie sig på intervjuer med fem förskollärare som jobbar 

inom Stockholm kommun med varierande skapande arbetssätt. För att skydda informanternas 

identitet har jag döpt dessa förskollärare med fiktiva namn: Lina, Sima, Sofie, Nina och Lida. 

 

Lina: är 40 år och har jobbat som förskolelärare i 15 år, hon jobbar med 3- till 5-åringar.  

Sima: är 28 år och tog examen för ett år sedan, men har jobbat som barnskötare i flera år. Hon 

jobbar också med 3-till 5-åringar. Förskolan A, där Lina och Sima jobbar är en kommunal 

förskola som består av åtta avdelningar, fyra avdelningar för barn 1-3 år samt fyra för barn 

3-5 år. Förskolan har ateljé som en skapande hörna i ett rum med annan pågående verksamhet.  

Sofie: är 43 år, nyexaminerad förskollärare men har jobbat inom barnomsorg sedan 2002 och 

hon jobbar på en avdelning med 3-till 5-åringar. Förskolan C, där Sofie jobbar är också en 

kommunal förskola som har ateljé som ett skilt rum dvs. avskilt från annan verksamhet på 

avdelningen. 

Nina: är 45 år och nyutexaminerad förskollärare och hon har jobbat länge som barnskötare. 

Hon jobbar på en avdelning med 3- till 5- åringar i en kommunal förskola.  

Lida: är 58 år och har jobbat som förskolelärare i cirka 30 år och hon arbetar på en avdelning 

med barn i åldern 4- till 5- år. Förskolan B, där Nina och Lida jobbar är en kommunal Reggio 

Emilia inspirerad förskola där ateljén är ett separat rum som alla barn från hela förskolan får 

besöka under en viss tid för att skapa. 
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7.5 Metoddiskussion 

Jag valde att enbart grunda studien på intervjuer i syfte att få ett så pass riktigt material som 

möjligt om förskollärarnas uppfattning kring mina forskningsfrågor. Innan jag intervjuade 

pedagogerna hade jag ett klart syfte med mitt examensarbete. Fokus på studien låg på estetiskt 

skapande, språkutveckling och samspel och hur dessa kopplas samman i estetiska 

läroprocesser.  

Jag tycker att användandet av intervjuer fungerar bra i sökandet av empiri. Användandet av 

öppna frågor ger informanten möjlighet att formulera det som känns viktigt i just deras arbete. 

Intervjuerna var av mer samtals- och diskussion karaktär och jag hade ett underlag med frågor 

att grunda intervjuerna på (se bilaga 3). Under intervjun har jag inte ställt några ledande 

frågor utan lyssnat på lärarnas egna reflektioner kring mina konkreta frågor. 

Att spela in och transkribera intervjuerna ökade intervjuernas validitet och ledde till tydligare 

översikt av förskollärarnas svar på frågor och underlättade vid bearbetning av materialet. 

Stukát (2011) skriver att det är viktigt att efter varje intervju göra löpande analyser, till 

exempel efter varje intervju, för att upptäcka förbisedda fenomen. Dessa fenomen skulle till 

exempel kunna grundas i den intervjuade pedagogernas uppfattning och tolkning av 

frågorna(2011,s.120). Även om jag efter varje intervju bearbetade materialet så framträdde 

inte alla upptäckter på en gång utan det krävdes fler antal genomgångar av materialet för att 

nå slutgiltig insikt.  
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8 Analys och resultatredovisning 

I detta avsnitt presenteras analys och resultatredovisning av intervjuerna. Här ges en            

beskrivning av hur de fem förskollärarna som deltog i min studie resonerar kring estetiska              

uttrycksformer i relation till barns lärande i förskola. Vidare presenteras förskollärarnas           

reflektioner kring det sociala samspelets roll samt miljöns betydelse inom den estetiska            

skapande processen. För att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar kommer jag             

analysera mina intervjuer utifrån det sociokulturella perspektivet samt tidigare forskning.  

 

8.1 a) Det sociala samspelet i estetiska skapande aktiviteter 

Nina berättar under intervjun enligt följande: 

– Jag ser här att barnen lär sig något hela tiden, de utvecklar motoriken, lär sig språket, kognitiva 

tankesättet, att vara sociala, lär sig koderna, relation hanteringen och så vidare. Allt det här lär ju 

de sig inom förskoleåldern(Nina, 2013-10-10). 

 

Guidici & Rinaldi (2001) ger stöd för det Nina beskriver, nämligen att man ska se barnet 

som en aktiv individ och att pedagogen ska vara ett stöd för att hjälpa barnet att upptäcka 

omgivningen. Författarna skriver vidare att barnet ska erbjudas möjlighet att pröva sig 

fram, få yttra sina tankar och att utforska omgivningen på sitt egna vis, som också 

framkommer under Ninas intervju. 

Palmer(2012) skriver att: ”Förskolepersonal har ett spännande uppdrag för att de får vara 

en del av barns relationella lärande och samspela med dem i gemensamma läroprocesser. 

Personalen ska diskutera med barnen, ställa intresseväckande frågor och ifrågasätta 

barnens lärprocesser”(Palmer, 2012,s. 68).  

Lina poängterar den sociala samvarons betydelse med barnen då hon under intervjun 

berättar att det är förskollärarnas uppdrag att vara medvetna om vad man vill förmedla 

till barnet och hur man ska utmana barnet.  

– Barnen ska få känna att de får sätta ord på det de gör, inte bara ”nu ska vi bygga, okej nu är jag 

klar och jag går därifrån” utan för mig är det viktigt att få veta vad barnet har byggt, vad tänkte du 

när du byggde det här eller vad tänkte du när du målade det här. Vad betyder det tekningen som 

du har ritat osv. Sådant samtal utvecklar språket och även det leder till att barnen känner att det de 
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har gjort är betydelsefullt(Lina, 2013- 10- 01). 

 

Jag kopplar Linas uttalande till det som jag tog upp ovan om vad Palmer (2012) betonade 

om att ställa frågor och ifrågasätta barns skapande eftersom Lina beskrev att hon vill få 

reda på vad barnen tänker vid deras skapandeprocesser. Lina förklarar att hon menar att 

även språket utvecklas genom detta samtalande. Säljö (2005) tar upp begreppet 

appropriering, det vill säga det sätt som människan tar till sig nya saker i samspel med 

andra och hur språket är ett viktigt kollektivt redskap som hjälper människan att 

socialiseras in i en kulturell kontext. Detta kopplar jag även till Linas arbetssätt med 

skapande arbete i förskolan. 

– Det är så mycket glädje i att kunna skapa något eget. Barnen tränar ju språket per automatik och 

de går ofta och hämtar material som de tycker om att jobba med, då blir det lärandet på ett väldigt 

lustfyllt sätt (Lina 2013- 10-01).  

I fråga om socialt samspel betonade Lina att det är viktigt att barnen känner sig trygga i 

gruppen för att kunna tillgodogöra sig skapande aktiviteter. Hon förklarar detta med att 

vissa barn som kanske är trygga, men lite blyga och försiktiga av sig, ofta står och iakttar 

de andra barnen. Lina berättade under intervjun att det är viktigt för henne att barnen ska 

känna sig stolta över sitt skapande och pröva göra något nytt. Hon tycker att barnen 

utvecklas genom detta och tycker att det är viktigt för barn att känna att det är roligt att 

skapa: ”Det ska vara roligt, för om barnen tycker att det är tråkigt så kommer det inte att 

gå bra”.  

Även Sofie berättar under intervjun att hon anser det viktigt att barnen ska känna att det 

är roligt och att det är inspirerande att skapa. Hon ser också att om barnen har roligt med 

det de skapar så lär de sig mer. Detta kan jag koppla till Kullberg som anser att genom att 

ha ett positivt förhållningssätt blir lärande och kognitiv utveckling mycket betydelsefullt 

då det hjälper den lärande att utnyttja sina fulla resurser på ett effektivt sätt. En positivt 

präglad miljö, enligt henne leder till tillit till den egna förmågan och till lust att 

lära(Kullberg, 2004, 113).  

På samtliga förskolor framgick att skapande stunder är präglade av socialt samspel och 

detta gällde barn i alla åldrar. I studien synliggjordes hur pedagogerna använde sig av 
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olika redskap i sina skapande stunder.  

Sofie berättade under intervjun att utifrån barnens intresse för musik gjorde hon 

tillsammans med dem ett musikinstrument av chipsrör och i det skulle de ha makaroner, 

bulgur eller ris för att få ljud och lyssna på det under samlingen. Barnen försökte lyssna 

på hur de olika materialen lät inne i rören och sedan bestämde barnen sig vilket material 

de skulle ha i sitt chipsrör:  

 
– Våra barn gillar musik och tycker om att spela på olika musikinstrument. Så syftet var att skapa 

musik instrument som barnen skulle tillverka och måla själva, och att vi kunde använda det under 

samlingarna(Sofie, 2013-10-07). 

 

Vidare berättade Sofie att sedan barnen bestämt sig för innehållet och vilken färg de 

skulle ha på sina chipsrör så gick de till ateljén för att göra sina instrument.  Sofie ansåg 

att under denna skapande stund uppstod det diskussioner mellan barnen kring material 

och om instrumentets utseende. Sofie berättade att det hände att några barn var fast 

bestämda över hur deras instrument skulle se ut, men att det också fanns några barn som 

fick hjälp av de äldre barnen i gruppen och även av Sofie själv i deras val av chipsrörens 

utseende. Den här skapande stunden visar att ett samlärande sker, inte enbart barn 

emellan utan även mellan den vuxne som i den här situationen blir ett stöd och hjälp om 

barnen behöver det. Denna tolkning härleder jag till Vygotskijs begrepp proximala 

utvecklingszonen (Kroksmark, 2006), som säger att barn kan lära mer av någon 

kunnigare person genom att öva tillsammans i ett socialt sammanhang.  

Detta visar utifrån intervjun och enligt mig, ett tydligt exempel på en skapande aktivitet 

som genererar lärande. Kroksmark(2006) skriver att barn i socialt samspel lär och 

utvecklas snabbare. Även möjlighet utrymmet för barnens inlärning vidgas om barnet 

handleds och samspelar med vuxna och med andra barn som har kommit lite längre i sin 

utveckling.  

Sofies uttalande kopplar jag också till Palmer som skriver att företeelser och ting i 

förskolan får sin betydelse genom språket, genom hur barn och pedagogerna talar om 

dem samt hur de fungerar och används. Enligt författaren är det pedagogernas sätt att tala 

om och språkligt beskriva den pedagogiska miljön som avgör hur verksamheten kommer 
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att gestalta sig för barnen(Palmer, 2012, s. 22).  

I fråga om socialt samspel betonade förskolläraren Lina att det är viktigt att barnen 

känner sig trygga i gruppen för att kunna tillgodogöra sig skapande aktiviteter. Hon 

förklarar detta med att vissa barn som kanske är trygga, men lite blyga och försiktiga av 

sig, ofta står och iakttar de andra barnen.  

Enligt Lina behöver de iakttagande barnen inte nödvändigtvis delta i aktiviteter eftersom 

hon anser att deras iakttagande ändå leder till lärande.  Under intervjun berättade hon att 

det är förskollärarnas uppdrag att vara medvetna om vad man vill förmedla till barnet och 

hur man ska utmana barnet att skapa. Till exempel om ett barn vill måla och det bara blir 

en massa kladd, betyder det ändå något för barnet. Hon menar att för oss vuxna kan det 

vara svårt att se vad det är för något, men för barnet är det något speciellt som den själv 

har skapat och är ett sätt att förmedla hur den känner sig.  

Linas reflektion kring detta var att barnen tränas i att interagera med varandra genom de 

estetiskt skapande aktiviteterna och att dessa pedagogiska tillfällen utvecklar barnens 

sociala förmåga på ett positivt sätt. Linas tolkning kopplar jag till Säljö som skriver att 

utifrån sociokulturellt perspektiv bör man se lärande som något som pågår i alla sociala 

sammanhang. Grundläggande tankegångar inom den sociokulturella teoribildningen, 

enligt författaren, är att kunskap skapas genom samspel med andra i ett socialt 

sammanhang där de individuella prestationerna har en mindre betydelse. Genom samspel 

med andra och med omgivningen blir vi de människor vi är på grund av att vi individuellt 

hämtar information från andra runt omkring oss (Säljö 2001, s. 153-155). Palmer skriver 

också att lärandet hos barnet uppstår i sammansatta relationer mellan människor och 

mellan saker och ting som finns runtomkring dem. Med detta menar författaren att 

lärande inte kan ses som något som lärs på egen hand utan lärandet är en ständig process 

som pågår mellan andra människor och den omgivande miljön(Palmer, 2012, s. 18, 20).  

Lida berättade att genom att göra något tillsammans ger möjlighet för diskussion och 

stöd som gör att alla blir delaktiga: 

– Vi jobbar i små grupper och de tycker jag är bra. Det är bättre med få barn i taget, då har de 

möjlighet att jobba i sin takt och få svar på frågor. Barnen älskar att skapa tillsammans, prata med 

varandra, hjälpa varandra. Ibland blir det något annat än de har tänkt sig och det tycker de att det 

är roligt(Lida, 2013-10-10). 
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Lidas syn på estetiska läroprocesser och reflektionen över själva resultaten vill jag 

koppla till Malmström(2006) som betonar också att när barnen skapar så blir det aldrig 

fel med konsten som det resulterar i. Det är viktigt att barnen får uppmuntran för det 

arbete de gör eftersom konsten de skapar är en del i deras tänkande. 

Samtliga förskolor framhöll glädjen i att använda egengjorda instrument vid till exempel 

sångsamlingar, då pedagogerna uppfattade att barnen kände sig stolta över vad de 

presterat. Även sång samlingarna i sig har ett stort värde, då de intervjuade pedagogerna 

var överens om att dessa innehöll olika komponenter som integreras med varandra, 

såsom rytmik, rörelse, kommunikation och socialt samspel. 

 

– Sång samlingarna skapar meningsfulla relationer mellan barnen, men också en meningsfull 

relation till musik- språk och tanke(Sima, 2013- 10-01).  

 

 Sima poängterade också det sociala samspelets betydelse för barnets lärande. I fråga om 

socialt samspel poängterade hon att det är viktigt att barnen känner sig trygga i gruppen 

för att kunna tillgodogöra sig olika estetiska aktiviteter. Ofta står vissa barn och iakttar de 

andra barnen och då brukar hon vara försiktig med att få dessa barn att delta, för att hon 

vet att de snappar upp momenten ändå, vilket brukar visa sig vid senare tillfällen.  

Sima berättade under intervjun också följande: 

 
– I början behöver kanske barnet sitta och titta, för att de kanske inte vet vad det handlar om. Och 

det de flesta barnen gör från början att de tittar och lyssnar vad som görs. Barnen iakttar i början, 

vi tvingar inte de att komma och vara med, sen kommer de själva i efterhand och ville prova. Jag 

vill inte tvinga barn, jag vill att de ska känna att det är roligt och intressant att skapa(Sima, 2013- 

10-01).  

 

Jag kopplar Simas uttalandet till det Kullberg påpekade om att både barn och vuxna som 

är involverade i en lärandesituation bör rikta in sig på att hitta positiva känslor där glädje 

och gemenskap fungerar som inramning i lärandesituationer. En positivt präglad miljö, 

enligt henne leder till tillit till den egna förmågan och till lust att lära.  

Vidare diskuterar Kullberg om vilka uppfattningar och uttrycksformer lusten att lära kan 
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ha och menar att glädje är ett enkelt uttryckssätt att grunda lusten att lära. Om denna 

glädje och lust uteblir så blir resultatet att den lärande inte engagerar sig i lika stor 

utsträckning som den skulle gjort om känslan av lust och glädje funnits. Engagemanget 

blir således den lärandes drivkraft och motivation(Kullberg, 2004, 113).  

 

8.1 b) Sammanfattning av det sociala samspelet i estetiska skapande aktiviteter 

Alla fem förskollärarna; Sofie, Lina, Lida, Nina och Sima berättar på ett eller annat sätt 

att lärandet pågår hos barnet hela tiden. De beskrev att det gäller för de vuxna att ha 

tillräckligt med kunskap så att de kan se lärandet hos barnet. Samtidigt gäller det att ha 

tillräckligt med kunskap för att stödja barnet, förklarade de flesta informanterna vidare. 

Informanterna poängterade att det är viktigt att uppmuntra barnen i deras 

kunskapssökande. Utifrån mina resultat av informanternas uttalanden framkommer det 

att det i skapande stunder på förskolan ständigt pågår en social interaktion mellan barnen 

och mellan barn och pedagoger. 

Alla pedagoger var överens om att skapande stunder ska göras med glädje då det 

viktigaste är att ha roligt tillsammans. Deras uppfattning kring detta var att barnen då 

tillägnar sig kunskap naturligt i ett lustfyllt sammanhang. 

 

8.2 a) Språket som intellektuellt redskap 

Lina anser att det pågår ständiga diskussioner redan när barnen börjar skapa:  
– När de skapar då diskuterar barnen med varandra och sen pratar de med oss, så det är inte tyst 

skapande, det pågår alltid diskussioner. När barnen har gjort klart sitt skapande så brukar vi 

reflektera över vad de har gjort och sedan frågar vi vad de tycker om och hur skapandet har gått 

till(Lina, 2013- 10- 01). 

 

Säljö(2001) menar att språket i lärandet är huvud artefakt som medierar, det vill säga 

förmedlar ett tänkande till omgivningen. Detta kopplar jag till att lärande vid de skapande 

estetiska aktiviteterna på förskolan utfördes i ett socialt sammanhang där kunskap 

förmedlas via språket mellan barnet och omgivningen. 

Även Sima reflekterar över att:  
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– Enligt vår läroplan ska förskolan erbjuda barnen att uttrycka sig på många olika sätt, skapa, prova 

med olika material. Om vi till exempel jobbar med sagor då är vi vuxna berättar sagor och sedan 

får barn bygga något från sagoberättelsen för det tycker de också om. För att då vill de kanske rita 

eller måla, skapa något av olika material och sedan återberätta sagan med det de har gjort(Sima, 

2013- 10-01).  

 

Simas motivation till att använda sig av redskap under återberättande av sagor grundade 

sig i det samband som sker mellan ting, föremålet som barnet gjort och det använda 

ordet. Utifrån Säljö(2001) tolkar jag hennes uppfattning om de sociokulturella 

redskapens roll för inhämtning av kunskap som mediering mellan redskap och barnet. 

 

Även Sofie berättade att:  

– Man måste erbjuda barn att uttrycka sig på olika sätt, för att alla har olika sätt att göra det. Det 

finns ju barn som inte gör sig hörda, så man inte vet så mycket egentligen, så när de målar eller 

skapar något så kan man få en bild av barnet också(Sofie, 2013-10-07).  

 Häikiö(2007) skriver i sin avhandling att verksamheten skall utveckla arbetsformer där 

estetiska uttrycksmedel skall användas som redskap för barnens lärande, samt att dessa 

redskap skall vara till hjälp för barnens konstnärliga uttrycksformer och kognitiva 

utveckling. Detta kopplar jag till Sofies uttalande eftersom hon anser att estetiska 

uttrycksformer ger en bild av barn och deras utveckling även om barn i vanliga fall inte 

alltid gör sig synliga eller hörda. 

Den allmänna synen hos de intervjuade pedagogerna var att estetiskt skapande tillför 

mycket språklig träning. Nina berättade enligt följande:  

– Barnen diskuterar skapande, t.ex. via dokumentation, bilder, anteckningar. Och även under 

skapande diskuterar ju mellan varandra och även vi också frågar varför du gjort så här och så här. 

Det blir ju diskussion hela tiden. Barnen härmar varandra och lär sig av varandra(Nina, 

2013-10-10). 

 Här vill jag koppla Ninas uttalande som visar hur barnen kan ta till sig saker i samspel 

med andra och hur de använder sig av fysiska redskap till Säljö(2001), som också betonar 

vikten av de fysiska redskapens användande i det sociala samspelet.  Att barnen 

diskuterar genom bilder och anteckningar är också en estetisk form av skapande och den 
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diskussion som de har i sina dialoger visar deras sinnliga interaktion, säger Häikiö(2007, 

s.14).  

Även Lida berättade att: 

- Vi har sparat bilder på det barn har gjort tex. jag lät ett åringarna rita nåt på ett papper, sen                    

gjorde jag det med samma barn tills de blev fem år och så satte jag deras teckningar på väggen                   

så att barnen själva kunde se det, och jag själv kunde se deras utveckling under fem år. Jag                  

tycker att det var väldigt häftigt och ett bra sätt att dokumentera samt reflektera efter. Då såg                 

man verkligen barnets utveckling i den här processen (Lida, 2013-10-10). 

 Lidas uttalandet kopplar jag till Eva Malmström(2006) som talar om verbal bearbetning, 

vilket betyder den dialog som uppstår mellan pedagog och deltagare. Malmström skriver 

att: ” Bildspråk stimulerar fantasin genom symboler i det verbala språket. Konst blir till 

när en tankeprocess väcks till utveckling. Verkligheten i bilden vidgas i mötet och 

betraktaren kan se att det finns andra sätt att se på verkligheten”(Malmström 2006, s. 30).  

Jag vill koppla Lidas uttalandet även till Nordin-Hultman(2004)som betonar att de 

estetiska ”språken” och uttrycksformerna som pedagogerna använder sig av i förskolor är 

viktiga för att kunna utvidga och öka det område som barnen blir intresserade av att 

undersöka. Vid varje sådan översättning från ett språk eller uttryck, menar författaren, 

skapar barnen ett nytt sätt att få förståelse för det fenomen som utforskas(Nordin- 

Hultman, 2004, s. 32- 42)  

 

9.2 b) Sammanfattning av språket som intellektuellt redskap 

Alla informanter berättade under intervjuerna att barnen diskuterar sitt skapande och att 

diskussionerna pågår hela tiden .  

Enligt intervjuade pedagogernas uppfattning har estetiska skapande aktiviteter en god 

inverkan på förskolebarns språkutveckling. Det framkommer att estetiskt skapande är ett 

redskap för kommunikation och att det därmed bidrar till språklig träning.  

 I fråga om språkutveckling svarade informanterna att den språkliga träning som barnen 

erövrar är beroende av det sociala samspelet i de estetiskt skapande aktiviteter som 

pedagogerna genomför tillsammans med dem. Aktiviteterna blir då till en 

helhetsupplevelse där alla sinnen aktiveras och där barnen i meningsfulla sammanhang 
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tar till sig språket.  

 

8.3 a) Förskollärarnas reflektion kring ateljé och skapande hörna 

Informanterna i min studie har olika perspektiv på hur de uppfattar sina skapande rum. 

Två av mina informanter hade en ateljé som en skapande hörna i ett rum med annan 

pågående verksamhet. En av informanterna hade en ateljé som ett skilt rum dvs. avskilt 

från annan verksamhet på avdelningen. De två sista informanterna hade en ateljé som ett 

separat rum som alla barn från hela förskolan fick besöka under en viss tid för att skapa. 

Tarja Häikö(2007) beskriver miljön som en tredje pedagog och med detta menar hon att 

rummet som används för skapande estetiska lärprocesser anses bära pedagogiska 

förmågor där inredning och utformning i dessa rum blir ett verktyg för lärandeprocessen.  

Förskolläraren Nina jobbar på en förskola som har ateljén som ett separat rum och där 

alla barn från förskolan får besöka den. Hon tycker att det blir mycket skapande när en 

förskola har en ateljé. Hon tycker också att det gör lättare för barnen att komma in i 

skapandeprocessen och hon menar att det blir mycket lättare om förskola har en ateljé för 

att det är viktigt med den speciella platsen. Det är inte lätt att fortsätta skapa ifall det blir 

dags för barnen att äta eller göra något annat, fortsatte hon och risken blir att barnen blir 

tvungna att börja om sitt skapande som kan leda till att barnen tappar lusten: 

- Vi skapar mycket i ateljén och det är skönt att lämna allt vid sidan om när det är dags att 

äta eller om vi går ut. Barnen tycker om att komma tillbaka och fortsätta att jobba 

vidare(Nina, 2013-10-10)  

Hon betonar också att det är bra att ha en ateljé när man jobbar med ett stort projekt så att 

man kan komma tillbaka och fortsätta jobba vid flera tillfällen. Ninas uttalande 

framhåller en bild på av en ateljé som Häikö(2007) beskriver. Författaren framhäver att i 

en ateljé skall det genomsyras en tillåtande och inspirerande miljö med material som 

skall vara inspirerande, synligt och tillgängligt för barnen och att i ateljén kan barnen ges 

möjlighet till konstnärlig och skapande verksamhet där de kan prova på olika 

material(Häikö, 2007, s. 67- 74). 

 Lida, som jobbar på samma förskola som Nina, berättade att de har ateljé och ett 

snickarrum i samma rum som används av alla avdelningar på förskolan och då är det 
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svårt att delade på den:  

– Nackdelen att ha på det viset är att man har begränsad tid för att vara i det rummet och detta leder 

till att man måste göra ett schema. Lida berättade att de har bestämda tider och att man inte bara 

får gå in där, för att det alltid är någon annan där och det tyckte hon var lite synd(Lida, 

2013-10-10). 

 Sofie berättar också att det kan vara bra att ha ett stort utrymme som kan vara mer 

lockande och därför är det en fördel att ha ett rum, en ateljé på varje avdelning. Fördelen 

med att ha skapande rum på avdelningen, enligt henne, är att det alltid är tillgängligt: 

– Vi kan göra skapande aktiviteter närsomhelst. Barnen hämtar allt de behöver, eller frågar oss om 

de inte når eller hittar(Sofie, 2013-10-07). 

 Sofie berättar vidare att om förskolan bara har en ateljé för alla avdelningar så kan 

nackdelen vara att alla barnen inte får plats på en och samma gång. Hon menar att då 

måste pedagogerna se till att ateljén är ledig. Hon tycker också att det är bra för barnen 

att kunna ha tillgång till skapande rummet under hela dagen, för att då är alla rummen 

tillgängliga hela tiden.  

 Sima och Lina jobbar på förskolan som har ett avskilt utrymme som en skapande hörna 

på avdelningen och det är en del av lekrummet. Avdelningen är uppdelad eftersom att det 

inte finns plats för alla barn.  

– Målarfärgerna har vi i ateljén, och sen har vi mer skapande material i det andra rummet, som till 

exempel papper, pennor, pärlor och sådant. Men vi skulle egentligen vilja att allt skapande 

material skulle finnas på samma ställe (Sima och Lina, 2013-10-01).  

I fråga om synen av materialvalet berättade Sofie att barnen använder 

återvinningsmaterial, målar och jobbar med lera. Men i målandet finns det också olika 

tekniker menar hon som t.ex. pastellfärger och akvarell färger.  Hon berättade även att: 

- Barnen tycker om att måla med socker och med matfärg och det är väldigt uppskattat. 

Det tycker de att det är roligt, att både måla och smaka och sen göra fina mönster(Sofie, 

2013-10-07).  

Sofie tyckte därför att man ska erbjuda barnen möjlighet att utforska något nytt, det kan 

också vara uppskattat. Det är viktigt, tyckte hon, att man inte fastnar i det färdiga 

materialet, utan man kan faktiskt komma på och prova på olika tekniker och nya saker. 

Jag tolkar att pedagogens sätt att ställa fram nya material visar att barnen blir mer 
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intresserade av skapande processen. Om detta skriver även Palmer då hon beskriver att 

barnen får intresse genom att känna på och undersöka olika material. Det nya materialet 

blir då av viktig betydelse för att skapa intresse och engagemang hos barnet(Palmer, 

2012, s. 26-28). Malmström skriver också att barnen behöver ett verktyg för sin skapande 

och detta i sin tur kräver en hantverkskunskap. Vissa barn kan tycka att det är svårt 

medan andra tycker att det är lätt att använda sig av detta verktyg eftersom barnen har 

olika erfarenhet med sig i sitt skapande(Malmström 2006, s. 28).  

Även Nina och Lida berättade att barnen tycker om att jobba med lera, färger och 

naturmaterial. Även att återvinningsmaterial används mycket under skapande stunder. 

Nina berättade vidare att en gång hämtade alla barn plastkorkar hemifrån, i olika färg och 

storlek och barnen jobbade med att blanda dem med leran i ateljén. Hon tyckte att det 

blev så spännande att se hur leran fick ett annat liv av plast färgerna. Ninas uttalande 

kopplar jag till Malmström som skriver om att när olika material möts så händer det saker 

och man blir överraskad av konstnärens och materialets mötande. Enligt författaren kan 

man gärna använda sig av sådant material som man inte tror går att använda. Därför är 

det bättre att ta vara på material även om man inte förväntar sig att kunna använda det 

istället för att slänga det, menar Malmström(2006, s, 32-33). 

Sima och Lina berättade under intervjun att trots att de har så begränsat med utrymme 

använder de ändå olika skapande material som ger möjlighet till att barnen utvecklar sina 

estetiska färdigheter. Häikö(2004) skriver också att genom att barnen bjuds en stor bredd 

av material utmanas de till att utveckla sina färdigheter och få kännedom om materialets 

egenskaper och möjligheter. Palmer betonar också att kunskap kan skapas på olika sätt 

och vid olika sammanhang.  Det är viktigt att de pedagogiska miljöerna som har tillgång 

till olika material och redskap blir en del av ett utforskande arbetssätt och betydelsefullt 

för barnens kunskapsinlärning(Palmer, 2012, s. 18, 20).  

 

8.3 b) Sammanfattning av förskollärarnas reflektion kring ateljé och skapande hörna 

Som jag nämnde ovan hade informanterna olika perspektiv på hur de uppfattade sina 

skapande rum. Nina och Lida som jobbar på samma förskola, tycker att fördelen med att 

ha en ateljé som ett separat rum ger möjlighet till att alla barn på förskolan får tillgång till 
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allt skapande material i samma rum, lämna skapande arbete i rummet och sedan fortsätta 

jobba vidare. Men Lida som jobbar på samma förskola tyckte att det finns nackdelar med 

att ha en ateljé för hela förskolan. Hon menar att genom att dela rummet med alla gör att 

de kan använda rummet under begränsad tid och att de måste följa ett bestämt schema. 

Hon tycker att det är synd att barnen inte får använda ateljén när som helst, det begränsar 

deras lust och intresse. 

Sofie jobbar på en förskola som har ett skapande rum på avdelningen. Hon tycker att det 

är en stor fördel, för att då finns det möjlighet att skapa hela tiden. 

Simas och Linas reflektion över ett skapande rum är att de tycker att deras skapande 

hörna i lekrummet begränsar skapande möjligheter. De ville att allt skapande material 

skulle finnas i ett och samma rum.  

Alla pedagoger var överens om att de använder olika material såsom pennor, målarfärger, 

sockerfärger, olika papper samt återvinningsmaterial. Alla förskollärare betonade att det 

är viktigt med ett brett utbud av olika material.  

 

 

 

 

 

9. Resultatdiskussion  

Min första frågeställning i studien var att undersöka informanternas syn på det sociala 

samspelet under estetiska skapande processer.  

Säljö(2001) skriver att utifrån ett sociokulturellt perspektiv bör man se lärande som något som 

pågår i samspel mellan människor och i sociala sammanhang. Samspelet är beroende av de 

sociala, historiska och kulturella samband där man befinner sig och de kommunikativa 

processerna är ledande. Utifrån mina resultat av samtliga informanternas uttalanden 

framkommer det att det i skapande stunder på förskolan ständigt pågår en social interaktion 

mellan barnen och mellan barn och pedagoger.  

För att synliggöra kopplingen mellan det sociokulturella perspektivet och informanternas 
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uttalande kommer jag göra en kort sammanfattning av detta:  

 

− Individ och kollektiv är centrala i lärande – De intervjuade förskollärarna betonade att 

det i den estetiska lärprocessen inom arbete med skapande finns stort utrymme för ett 

barn att möta andra barn och vuxna. 

− Handlande och lärande är situerade i sociala kontexter – Informanterna framhävde att 

genom kommunikation och deltagande i skapande processer ges stor möjlighet till 

barn att ingå i en social kontext.  

− Språket påverkar och förändrar människan – Enligt informanternas uttalande kan 

skapande aktiviteter bidra och uppmuntra till kommunikation mellan barn samt mellan 

barn och vuxna. 

Alla fem förskollärarna; Sofie, Lina, Lida, Nina och Sima ansåg att lärandet pågår hos 

barnet hela tiden.  Informanterna skildrar även att det gäller för de vuxna att ha 

tillräckligt med kunskap så att de kan se lärandet hos barnet. Kunskaper i att stötta barn 

samt uppmuntra dem i deras kunskapssökande framhävs även av samtliga informanter, 

lika så lyfts det lustfyllda lärandets betydelse. 

Enligt den sociokulturella teorin blir det svårt att särskilja språkutveckling och 

kommunikation som sker vid estetiskt skapande aktiviteter på förskolan med socialt 

samspel. 

 I mina intervjuer blev den sociala och språkliga kopplingen således uppenbar, då 

informanternas uppfattningar om hur språkligt lärandet vid estetiska aktiviteter skedde 

genom deltagande och deltagarnas samspel med varandra.  

Vad gäller språket som intellektuellt redskap berättade informanter under intervjun att 

barnen diskuterar sitt skapande och att diskussionerna pågår hela tiden. Vidare ansåg 

pedagogerna att estetiska skapande aktiviteter har en god inverkan på förskolebarns 

språkutveckling. Det framkom hur estetiskt skapande är ett redskap för kommunikation 

och att det därmed bidrar till språklig träning. Nordin- Hultman styrker informanternas 

uttalande genom att skriva att språket har en stor betydelse för produktionen av kunskap, 

det vill säga att kunskapen uppstår i dialoger vid möten med andra människor och då 

skapar språket tillvarons möjligheter(Nordin- Hultman, 2004)  
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 I Ninas uttalande framkommer det också att det är genom språket som barnen bygger 

kommunikationen och samspelet med varandra och med pedagogerna. Hon betonade att 

språket är ett viktigt redskap, eftersom det hjälper barnen att diskutera. Genom språk, 

dokumentation, bilder och anteckningar, enligt Nina byggs interaktionen mellan barnen 

och de vuxna och bidrar därigenom till lärande. 

Även Sima poängterade att kopplingen mellan konkreta ting och ordet skapar en 

förståelse för det talade ordet. Aktiviteterna blir då till en helhetsupplevelse där alla 

sinnen aktiveras och där barnen i meningsfulla sammanhang tar till sig språket. Nordin- 

Hultman skriver också att estetiska arbetsformer innehåller flera olika sätt att uttrycka sig 

vilket skapar mening och ger möjlighet att beröra och förmedla budskap till 

omgivningen. Vidare förklarar författaren att det med olika material som barnen har 

tillgång till under estetiska lärandeprocesser skapas nya kunskaper om materialet själv 

och i en sådan process blir materialet en möjlighet för barnet att pröva på olika sätt att 

tänka(Nordin- Hultman, 2004). Det står även i läroplanen för förskolan(Lpfö98, 

rev.2010) att arbetslaget på förskolan skall sträva efter att: ”Ge barn möjlighet att 

utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, 

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

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

 I fråga om språkutveckling svarade informanterna att den språkliga träning som barnen 

erövrar är beroende av det sociala samspelet i de estetiskt skapande aktiviteter som 

pedagogerna genomför tillsammans med dem.  Lina berättade också att det pågår ständiga 

diskussioner redan när barnen börjar skapa. Hon menar att när barnen skapar då diskuterar 

barnen med varandra och sen pratar de med vuxna, så det är inte tyst skapande.  Hon betonar 

också att under sådana diskussioner får barnen sätta ord på det de skapar. 

Säljö(2001)framhäver också att språket i lärandet är huvudartefakt som medierar, det vill säga 

förmedlar ett tänkande till omgivningen. Informanternas uttalanden visar också tydligt att 

språket som uppenbarar sig sätts i ett sammanhang under estetiskt skapande aktiviteter och 

blir mer konkreta och därmed mer lättförklarligt. 
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Min andra frågeställning i studien var att undersöka informanternas reflektion över ateljé 

och skapande rum på de utvalda tre förskolorna.  

 Informanterna hade olika perspektiv på hur de uppfattade sina skapande rum. Nina och Lida 

tyckte att fördelen med att ha en ateljé som ett separat rum gav möjlighet att alla barn på 

förskolan hade tillgång till allt skapande material i samma rum. Häikö betonade i sin 

avhandling att enligt det pedagogiska uppdraget för skolor och förskolor skall verksamheten 

utveckla arbetsformer där estetiska uttrycksmedel skall användas som redskap för barnens 

lärande, för både konstnärlig och kognitiv utveckling(Häikö, 2007).  

 Men Lida som jobbade på samma förskola tyckte att det finns nackdelar med att ha en ateljé, 

då behövde de att dela rummet med alla, som ledde till att barnen inte fick använda ateljén när 

som helst och det begränsade deras lust och intresse. 

Sofie som jobbade på en förskola som hade ett skapande rum på avdelningen, tyckte att det är 

en stor fördel, för att då fanns det möjlighet att skapa hela tiden. 

Simas och Linas reflektion över ett skapande rum var att de tyckte att deras skapande hörna i 

lekrummet begränsade skapande möjligheter. De ville att allt skapande material skulle finnas i 

ett och samma rum.  

Resultatet av informanternas uttalande visar att samtliga pedagoger använde olika material 

såsom pennor, målarfärger, sockerfärger, olika papper samt återvinningsmaterial. 

Informanterna betonade att barnens lärande sker oundvikligen i interaktion med omgivningen 

vid olika estetiska skapande aktiviteter och att det är viktigt med ett brett utbud av olika 

material. 

Sofie berättade under intervjun att användandet av sockerfärger har varit väldigt uppskattat av 

barnen, eftersom de fick måla och smaka på en och samma gång. Detta tillvägagångssätt 

framkommer även i Palmers uttalande då hon skriver att barnens intresse i estetisk skapande 

aktiviteter lyfts fram genom att känna på och undersöka olika material(Palmer, 2012). Dessa 

tankegångar kan man utläsa även hos Häikö som lägger tonvikten på att 

kunskapsutvecklingen under estetiska arbetsformer grundar sig i ett kunskapande mellan 

teoretiskt och sinnligt lärande, som leder till att barnet får en helhetsutveckling via tänkandet 

och via sin kropp(Häikö, 2007).  

Nina berättade också att de använder olika material. Hon berättade vidare att barnens intresse 
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för lera ledde till att de blandade leran med plastkorkar i olika färger och storlek. Resultat av 

detta skapande arbetssätt ledde till barns nyfikenhet, intresse och lärande. Om sådana 

konstnärliga och lustfyllda arbetsprocesser skriver Malmström och betonar att lusten att 

experimentera och lusten att hitta nya lösningar berikar konstnärliga erfarenheter(Malmström, 

2006).  

 

 

10. Slutdiskussion 

Syftet med mitt examensarbete var att undersöka hur de fem förskollärarna som deltog i 

min studie resonerar kring estetiska uttrycksformer i relation till barns lärande i förskola. 

Vidare ville jag ta reda på pedagogernas reflektioner över det sociala samspelets roll, 

samt miljöns betydelse inom den estetiska skapande processen.  

Min första frågeställning gällde vilken syn informanterna hade på det sociala samspelet 

under estetiska skapande processer. Min andra frågeställning handlade om hur 

informanterna reflekterade över ateljé och skapande rum på de utvalda tre förskolorna. 

Vad gäller informanternas syn på det sociala samspelet under estetiska skapande 

processer visar min studie att det finns ett starkt samband mellan estetiska läroprocesser, 

språkinlärning och socialt samspel då dessa områden samspelar i en interaktion under en 

skapande aktivitet på förskolan. Förskollärarnas uppfattning kring detta framträdde 

kontinuerligt under intervjuerna. Med koppling till detta betonar Williams(2006) att det i 

estetiskt skapande aktiviteter sker en interaktion mellan barnen och på det sättet även 

lärandet dem emellan. Vidare framhåller hon att barnen i det sociala samspelet erövrar 

kunskap eftersom människor tillsammans skapar mening, innehåll och förståelse genom 

att dela sin verklighet med andra.  

Informanternas reflektion kring ateljé och skapande rum visade att förskolan med ett 

skapande rum på avdelningen gav mest positiv respons eftersom rummet ansågs möjliggöra 

kontinuerliga skapande processer. Ateljén som ett separat rum samt lekrummet med en 

skapande hörna hade brister i tillgänglighet vad gäller användningen av rummet samt 

materialet. Häikö(2007) styrker detta genom att påpeka att en ateljé skall genomsyras av en 

tillåtande och inspirerande miljö där materialet skall vara synligt och tillgängligt för barnen. 
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Vidare menar hon att barnen skall ges möjlighet till att delta i konstnärliga och skapande 

aktiviteter där barnen får prova på olika material.  

 

 

10.1 Vidare forskning 

 

Eftersom resultatet av min studie visade att ateljé som separat rum på avdelningen visade 

fungera bäst tycker jag att det skulle vara intressant att observera flera förskolor med samma 

skapande miljö. Det skulle även vara intressant att göra en kvantitativ undersökning på hur 

flera förskolor uppfattar användandet av olika skapande miljöer.  
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Bilaga 1:   

Intervjuer: 

● Intervju med Lina, förskolelärare på förskola A 2013-10-01 

● Intervju med Sima, förskolelärare på förskola A 2013-10-01 

● Intervju med Sofie, förskolelärare på förskola C 2013-10-07 

● Intervju med Lida, förskolelärare på förskola B 2013-10-10 

● Intervju med Nina, förskolelärare på förskola B 2013-10-10 
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Bilaga 2:   

Brev till informanterna 

 

Hej! 

Jag heter Mafi Misirhanova och går sista terminen på Södertörns högskolas lärarutbildning            

med interkulturell profil mot yngre åldrar. Jag skulle vara tacksam om ni kunde ställa upp för                

intervju inför mitt examensarbete. Ämnet jag vill skriva om kommer i stora drag handla om               

förskollärares uppfattningar om barns estetiska läroprocesser i förskolans olika skapande          

miljöer. 

En intervju kommer att ta ca 40-50 min. och för att det inte blir några missförstånd gällande                 

svaren på frågorna kommer jag att behöva spela in intervjuerna. Examensarbetet skrivs under             

handledning och jag utgår från de forskningsetiska principerna. Det är frivilligt att delta i              

intervjun och ni har möjlighet att avbryta den närsomhelst. Ni får gärna välja en plats där vi                 

kan träffas och sitta ostört. Jag skulle även behöva göra observationer på ateljén eller på               

avdelningen där ni har en skapande hörna för att få en helhetsbild av arbete med skapande. 

Om Du är intresserad av delta i denna studie hör av Dig till mig. 

Mafi Misirhanova 

Tel: XXX-XXXXX 

XXX@XXXX  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Allmänna frågor: 

● Berätta om dig själv, hur länge har du arbetat som pedagog? 

● Berätta om förskolan och den avdelning du arbetar på, hur många pedagoger, barn             

samt ålder på barnen? 

Breda/öppna frågor: 

● Berätta om hur skapande aktiviteter ser ut hos er? 

● Hur planerar ni skapande aktiviteter? 

● Vad har du för syn på barns lärande under skapande aktiviteter och hur jobbar du för 

att lära de? 

● Hur dokumenterar ni barnens skapande och varför? 

● Vilka material använder ni och vilka material kan vara inspirerande för att jobba med i 

ett skapande aktivitet? 

 

Specifika frågor: 

● Har barnen möjlighet att diskutera sitt eget skapande? Hur? Varför? 

● Vad är syftet med ert arbetssätt när det gäller estetiska läroprocesser? 

● Hur känner du att du tar tillvara på möjligheterna till språkutvecklande vid skapande 

aktiviteter? 

● Hur reflekterar du över din roll som vuxen och samtalspartner under estetiskt 

skapande aktiviteter? 

● Får barnen själv välja materialet och använder ni olika skapande tekniker? 

 

Avslutande frågor: (efter när jag sammanfattar intervjun kort) 

● Är det något du vill tillägga innan vi slutar? 
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