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BAKGRUND: Skapande aktiviteter sker dagligen i förskolans verksamhet. Särskilt i denna 
tid då många förskolor väljer att satsa på en öppen skapande miljö där barnen tillåts skapa när 
helst deras lust faller på. Redan från förskolans uppkomst på 1800-talet har vikten av barns 
skapande påpekats. Vare sig skapandet sker i form av barns egna initiativ eller i aktiviteter 
ledda av pedagoger är barnens inspiration beroende av hur pedagoger utformar verksamheten. 
 
SYFTE: Syftet med denna uppsats är att se hur pedagoger till synes och genom berättanden 
kan ses inspirera barn till kreativitet i skapande bildaktiviteter. 
 
METOD: För att uppfylla studiens syfte har empiri samlats in genom observationer och 
intervjuer med pedagoger inom i förskolors verksamhet. Uppsatsens teoretiska kapitel valdes 
med samspel som utgångspunkt. Det sociokulturella perspektivet, med utgång från Roger 
Säljö, behandlar interaktion med människor som grundläggande för människans kunskaper 
och färdigheter.  
 
RESULTAT: Analys utefter empiri visar på ett flertal olika komponenter i pedagogens 
arbetssätt som tillsammans bildar ett enhetligt förhållningssätt. Under analysens gång återkom 
vi hela tiden till samma sak i dessa komponenter, vilket var relationen mellan pedagog och 
barn. Varje komponent är beroende av vilken relation som finns mellan pedagog och barn. 
Om denna relation kan gynna pedagogens arbete att ge barnen inspiration i skapande 
aktiviteter kan läsas om i denna studie. 
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Inledning: 
Ett av många uttryckssätt i förskolans verksamhet är skapande aktiviteter. Användandet av 
detta uttryckssätt varierar från förskola till förskola beroende på hur mycket det väljs att 
utnyttjas. I Läroplanen för förskolan (Lpfö98) ges riktlinjer för strävan av barns utvecklande 
av sin skapande förmåga; ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande 
förmåga och sin förmåga att förmedla dessa upplevelser, tankar och erfarenheter i många 
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama,”  (Lpfö98. s.9). Den 
breda synen på skapande genererar i stora möjligheter för tillämpning av skapande aktiviteter. 
Uttrycksformerna som läroplanen nämner är troligtvis inte främmande för någon när 
förskolans verksamhet diskuteras. Våra erfarenheter är att många av uttrycksformerna finns 
planerade under en dag i verksamheten utav pedagogerna, i mer eller mindre form. 
Pedagogens syfte med aktiviteterna kan variera men barnens delaktighet är oftast en strävan 
efter, vilken även den kan variera. Därför är det av vikt att titta närmre på pedagogens roll i 
skapande aktiviteter. 

Val av problemområde: 
Under vår utbildning till lärare, där vi inriktar oss mot barn i åldrarna 0-6 år, upplevde vi 
under vår specialisering att ett nytt förhållningssätt började väckas hos oss. Vi hade valt 
Specialisering Bild, mycket för att vi tror på en skapande verksamhet. Denna 
specialiseringstermin skiljde sig från de tidigare terminerna under utbildningen. Förutom att 
få arbeta konkret med olika material blev relationen till vår lärare annorlunda än vad vi 
upplevt förut. Vår lärare gav oss inga direkta riktlinjer för vad han förväntade sig av 
slutprodukten i terminens olika övningar och det kändes ovant. Vanan av att arbeta med en 
slutprodukt som mål satt långt inne i oss. Vi satte höga krav på oss själva då vi var angelägna 
om att göra allt på rätt sätt. Efter en tid började vi förstå att inget kunde göras fel, det fanns 
bara olika sätt att göra på. Allt handlade inte om slutprodukten, det handlade mer om vägen 
dit. Under processens gång fanns vår lärare där och guidade oss då vi behövde hjälp. Han gav 
sällan exakta förklaringar för hur vi rent praktiskt skulle göra, utan gjorde oss istället 
uppmärksamma vad vi skulle fokusera på. Behövde vi ändå mer hjälp gav han oss tips och 
idéer på hur vi kunde göra för att fortsätta vårt skapande. Under terminens gång kände vi oss 
alltmer säkrare i vårt eget skapande och våra prestationskrav minskade. Det var där vårt 
intresse för pedagogens roll i skapande aktiviteter startade. Den påverkan vi kände att vår 
lärares förhållningssätt hade på vår kreativitet i bildskapande, tänkte vi att också barnen i 
förskolan måste känna gentemot sina lärare; pedagogerna i förskolan.  

Syfte:  
Vår syftesfråga lyder: Hur kan pedagoger till synes och genom berättanden ses inspirera barn 
till kreativitet i skapande bildaktiviteter?. 

Avgränsningar: 
Skapande aktiviteter kan således innefatta olika former av uttryckssätt. Musik, drama och 
bildskapande kan ses som exempel på skapande aktiviteter, det handlar dock om kreativa 
lösningar inom alla områden. I denna studie har bildaktiviteter valts att titta närmre på. 
Datainsamlingens omfång ansågs ge ett mer tillförlitligt resultat då varje skapande aktivitet 
hölls inom samma ram, det vill säga inom bildområdet. I vårt syfte finns inga avsikter att 
jämföra pedagogernas arbetssätt eller förskolornas verksamheter. Vår förhoppning är att 
slutresultatet kan ge tips och idéer om hur vi kan bemöta barn i skapande bildaktiviteter för att 
inspirera deras kreativitet. 
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Pedagogens roll i den skapande aktiviteten. 
Denna litterära del av studien inleds med en kort historisk tillbakablick där tre 
revolutionerande pedagoger och deras pedagogiska arbetssätt står i fokus. Detta följs av 
olika författare och forskares syn på pedagogens roll i en skapande bildaktivitet med barn. 
Pedagogiska förhållningssätt i egenskap att intressera barn för skapande bildaktiviteter, 
pedagogiska kvalitéer som underlättar för arbetet och vikten av planering tas upp. Litteraturen 
är riktad både till förskolan och till skolans värld. Detta visar på olika förhållningssätt och 
avsikten är inte i denna studie att jämföra de olika instanserna. Det intressanta är hur 
grundsynen på lärandet av barn växlar. För att förtydliga likheterna, d v s att allt handlar om 
pedagogens förhållningssätt till bildskapande aktiviteter med barn, har valet gjorts att 
benämna dessa på ett likvärdigt sätt. Därför kallas här både förskollärare och lärare för 
pedagoger, barn och elever benämns som barn. Ordet kreativitet eller kreativt arbete 
förekommer i texten. I denna studie ses ordet kreativitet utifrån betydelser som att; ställa 
frågor och finna egna lösningar, utforska, skapa något nytt, strävan efter att utvecklas och att 
bara få skapa i ett bildskapande ämne helt utan mål. Texten bör därför läsas utifrån denna 
innebörd. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning över vad Lpfö98 skriver kring det 
aktuella ämnet. 

Bildskapandets historiska synvinklar. 
För att förstå dagens sätt att se på skapande bildaktiviteter börjar den litterära delen med en 
kort historisk djupdykning. Friedrich Fröbel inspirerade i slutet av 1800-talet till en mer 
pedagogiska förskola, genom att se vikten av leken (Sjöblom, 1995). De tidigare 
barnkrubborna fick en större pedagogisk grund. Sång och musik, målning och modellering var 
viktig i Fröbels pedagogik. Att ge barnen möjligheten att utforska skapandet, sågs som viktigt. 
Men innan barnen fick skapa fritt måste tekniken bemästras, d v a. hur armen, handen och 
fingrarna skulle förhålla sig under aktiviteten. Först därefter fick barnen teckna fritt. Under 
teknikövningen fick de kopiera geometriska former eller färglägga förtryckta bilder på ett så 
sanningsenligt sätt som möjligt. Under lärarledda aktiviteter ritade läraren före och barnen 
skulle sedan återskapa vad läraren nyss gjort, vilket kunde låta såhär: ”Läraren drar ett streck 
längs en av rutorna och säger: Jag drar en enkel lodrät linje uppifrån och ned, sedan nedifrån 
och upp. En av eleverna upprepar det läraren sade. Läraren: Gör likadant. Vad har ni 
gjort?”(Sjöblom, 1995. s.14).  
 
Fröbels idéer var starka, men så småningom kom fler inspirationskällor och en av dem var 
John Dewey (Lindqvist, 1989). Hans tankar kring temaarbete lockade, där barnen fick 
utvecklas på ett öppnare och mer fritt utforskande sätt. Fröbels strikta form av 
förmedlingspedagoik kritiserades nu hårt. Istället sågs vikten i dialogen mellan pedagogen 
och barnet. 
 
Ytterligare inspiration kom från Maria Montessori. Gedin (1995) skriver att Montessoris 
grundtanke var att pedagogens huvudsakliga uppgift var att hjälpa barnen att hjälpa sig själva. 
Pedagogen gör detta genom att presentera ett material, för att sedan låta barnen utforska det 
själva. Barnen får arbeta i sin takt och lärandeprocessen skall anpassas utifrån de specifika 
behov och intressen som barnet har (Malm.2006). Pedagogens uppgift är att observera barnen, 
se deras lärande och när de är mogna för ett nytt material presenterades detta. Syftet med den 
här typen av arbetssätt, skriver Gedin, är att barnet skall lära sig reflektera och själv lösa och 
ta ställning till problem. Maria Montessori såg teckning som ett uttrycksmedel och ett 
förstadie till skriftspråket, vilket innebar att träningen av handen sågs mer viktig än skapandet 
(Montessori, 1998).  
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Loris Malaguzzi är grundaren till Reggio Emilia pedagogiken där den grundläggande tanken 
är att se varje barn som unikt. En av pedagogikens inspirationskällor är 
Montessoripedagogiken, skriver Gedin (2006) i Reggio Emilia Institutets egen tidskrift. 
Vidare skriver hon att den pedagogiska filosofin som pedagogiken innebär, kan till viss del 
ses som en utveckling av Maria Montessoris tankar. Likheter kan ses att de båda 
pedagogikerna strävar efter barnens egna reflekterande. Gedin (1995) skriver att utmanare och 
medforskare är pedagogens roll och att tyngdpunken i arbetet med barnen ligger i att utforska 
och reflektera. Pedagogen ska vara lyhörd för barnens signaler, fånga upp dem och bolla 
tillbaka dem på ett sätt så att barnen finner intresse av att fortsätta samtalet eller sin 
utforskning. Att kreativt skapa är en viktig del i Reggio Emilias pedagogik (Gedin, a.a.). 
Bildens huvudsakliga syfte är då inte att dekorera väggarna i första hand, utan mer att lära sig 
se sin omgivning på ett nytt sätt. I ateljén arbetar en ateljérista, vars främsta uppgift är att 
känna av när barnen behöver uppmuntran, stöd eller bör arbeta bäst på egen hand. Att lyssna 
är grunden för ateljéristas arbete. Det är i lyssnandet som barnens behov framträder. Då ett 
barn behöver hjälp med en skapande aktivitet är det lätt att hjälpa för fort, men det är inte 
alltid den hjälp vi tror som barnen behöver. Gedin (a.a.) skriver om vikten att lära av sina 
misstag. Genom att fråga och verkligen lyssna på barnet, vet pedagogen varje individs behov. 
Gedin (1995) menar att genom att pedagogen ställer frågor kan barnen själva komma fram till 
en lösning på sin fråga. Detta förutsätter att pedagogen inte står för den absoluta sanningen, 
utan den öppna dialogen blir ett redskap (Dahlberg & Åsén, 2005). Verksamhetens 
utformande ses som en viktig del. Den ska stimulera, väcka fantasin och nyfikenheten. 
Barnens bilder och mästervärk pryder väggarna tillsammans med foton och texter.  

Ett pedagogiskt förhållningssätt 
Konstpedagogen och bildläraren Elisabeth Skoglund (1990) skriver om vikten kring 
pedagogens deltagande i barnens skapande bildaktiviteter. Då pedagogen intar ett lustfyllt 
förhållningssätt tillsammans med barnen ökar den kreativa skaparlusten, skriver hon. 
Granberg (2005) instämmer i Skoglunds tankar och vidareutvecklar detta med att förtydliga 
pedagogens roll. Dennes roll är främst att stödja och inspirera barnen i sitt utforskande arbete, 
men det innebär också att tillhandahålla material och delta i utforskningen. När en pedagog 
finner ointresse för den skapande bildaktiviteten kan detta på sikt kväva barnens lust till 
skapande, därför pointerar Granberg att lust till skapande smittar. Detta förhållningssätt ger 
barnen frihet att undersöka olika material inom bildskapande. 
 
Men det fria skapandet ifrågasätts av Karlsson och Lövgren (2001) som inte kan se hur detta 
arbetssätt kan leda till vidareutveckling. Deras bok Bilder i skolan vänder sig mot barn i 
skolan och präglar ett motsatt synsätt på bildskapande än det Skoglund (1990) och Granberg 
(2005) skriver om. Utifrån deras erfarenheter önskar barnen organiserade bildlektioner, 
eftersom de framstegen syns tydligare. Författarna skriver att bara för att material finns 
tillgängligt betyder det inte att barnen kan teckna eller måla. De vill påstå att ingen kan lära 
sig teckna eller måla utan undervisning och gör jämförelsen med att åka slalom.  
 

”En slalomtränare säger inte till nybörjaren: Det här är skidor och stavar och 
din uppgift är att så fort som möjligt åka mellan pinnarna på rätt sätt ner till 
målet. Nu får du klara dig själv! Sätt igång och åk!” (s.15) 
 

Karlsson och Lövgren skriver att alla kan lära sig att skapa bilder, men det krävs 
undervisning, tid, ansträngning och lyhördhet. 
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Bildpedagogen och fil.dr Marie Bendroth Karlssons (1998) studie visar att det oftast i 
förskolemiljön finns tillgång till papper och kritor. Detta gör att en stor del av barnens 
bildverksamhet utövas av barnen själva, utan någon guidning från vuxna. En konsekvens av 
detta blir att de bilder barnen själva gör väldigt sällan uppmärksammas av pedagoger. Då 
barnen själva har så stort ansvar för bildverksamheten blir det väldigt lite bildskapande för 
vissa barn. Bendroth Karlsson trycker på vikten att låta barnen få tid på sig i sitt skapande 
arbete. Detta underlättas genom att en slutprodukt inte är fastställd. Detta överensstämmer 
inte med vad Karlsson och Lövgren (2001) skriver i sin bok, att pedagogens roll i 
undervisningen är att se så barnen följder de instruktioner som givits. Barnen får göra 
utsvävningar inom ramen för vad pedagogen instruerat och att barnens bildskapande gynnas 
genom att pedagogen har höga förväntningar på barnen skapande. Pedagogens ansvar under 
bildaktiviteten är att avgränsa problemområdet. Detta görs genom att inte se till många 
problem samtidigt. För att kunna göra detta behöver pedagogen besitta mycket kunskaper 
inom ämnet, detta för att kunna se hur och i vilken ordning problemen skall bemästras.   
 
Eisner (1974 i Aronsson, 1997) trycker på att bildpedagogens roll som guide är underskattad 
och diskuterar utifrån sju myter.  

 
1. Barn behöver bara material och uppmuntran. 
2. Bildpedagogikens huvudsyfte är att utveckla kreativiteten. 
3. Bara processen, inte produkten spelar roll. 
4. Barn ser klarare än vuxna. 
5. Barns bilder ska aldrig evalueras. 
6. Verbal analys dödar konsten. 
7. Ju mer material desto bättre. (s.84) 

 
Eisner radar upp sina myter kring barns bildskapande vilket kan ses som paralleller med det 
Karlsson och Lövgren står för, med där finns också Granbergs tankar kring lite material åt 
gången presenterat. Summeringen av de sju myterna visar på att en lärarledd aktivitet där 
pedagogen har ett tydligt mål att undervisa barnen är till fördel för barnets utveckling. 
Aronsson (a.a.) skriver vidare att enligt mytanalaysen blir lärarens roll överflödig, vilket 
Eisner anser är felaktigt.  
 
Granberg (2005) betonar att det inte finns några rätt eller fel inom skapande bildaktiviteter 
och därmed kan inte någon hjälpa någon annan i dennes bild. Vidare skriver författaren att ett 
sådant stumt seende som att använda mallar och schabloner till exempelvis påsk eller 
julpyssel kan på sikt bromsa småbarns begynnande skaparprocesser.  
 
Med ett förhållningssätt som medupptäckare intresserar sig pedagogen för barnens tankar, det 
finns också det öppna seendet om att det inte alltid finns ett svar på frågor som ställs 
(Bendroth Karlsson,1998). Skoglund (1990) instämmer och skriver även att då pedagoger tror 
sig veta alla svar, skapar detta en rädsla av att svara fel hos barnen. På de flest frågor finns det 
flera svar, skriver författaren.  

”Gult och blått kan bli: Randigt, prickigt, svenskt, gul-grönt, mörkgrönt, Tre 
Kronor, blåklockor med gula hund, solen med blå keps, en frusen påskkyckling 
osv. Konsten kan hjälpa oss. I konsten finns det inte bara ett svar, där finns många 
möjligheter…” (Skoglund, 1990. s.21)  

Kullberg (2004) som riktar sin bok mer mot skolans värld, skriver att alla lär, inte bara barn. 
Barnen lär om ämnet i sig och pedagogen lär om barnets kunskapsnivå och inlärningssätt. 
Detta för att lättare nå barnen och detta bör göras genom att ställa öppna frågor. Med öppna 
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frågor finns det förutsättningar för att utveckla barnens tänkande. Kullberg ifrågasätter också 
om någon egentligen, såsom en pedagog, kan lära någon annan någonting? Hon behandlar 
frågan och menar på att det enda pedagogerna kan göra är att skapa möjligheter för barnen att 
kunna lära sig någonting. Detta bör göras på ett lustfyllt sätt. Dimenäs (2006) medverkar i en 
internationell studie, som sträcker sig över fem länder, angående positiva faktorer för barns 
lärande i skolan, pedagogens roll som en betydande faktor för barns lärande. Fokus i studien 
ligger på individens lärande, vilket betyder att den professionelle pedagogen behöver se varje 
barn som utgångspunkt för undervisningen. Förutsättningarna för en bra undervisning visar 
resultatet är att pedagogen har en hög akademisk standard, vilket lärarutbildning medför. 
Utefter studiens resultat ses att pedagogen är viktigare för undervisningens resultat än vad 
fysiska resurser är. 
 
Vad är då stimulans och vad är ett lustfyllt arbetssätt? Skoglund (1990), Granberg (2005) och 
även Bendroth Karlsson (1998) är överens om att ett medupptäckande förhållningssätt ingår i 
ett lustfyllt och stimulerande arbetssätt. I denna roll som medupptäckare blir pedagogens roll 
delaktig i aktiviteterna. Professor  
 
Lindqvist (1989) skriver om ett temainriktat arbetssätt, vilket kan ses som en form av 
medupptäckare. Då Lpfö98 betonar att arbetet skall utgå från varje enskilt barns behov, 
ifrågasätter Lindqvist (1989) hur ett enda arbetssätt kan stimulera alla i en barngrupp? Hon 
menar på att med ett tematiskt arbetssätt där många olika typer utav uttryckssätt såsom musik, 
drama, bild, sång och lek kan locka de flesta i en barngrupp. 
 
Karlsson och Lövgren (2001) ser även dem till individen och skriver att handledningen är när 
pedagogerna får chansen att hjälpa individuellt. Professor Howard Gardner (1990 i Karlsson 
& Lövgren 2001) menar att bildskapandets gyllene ålder är på förskolan. Han ser en svacka i 
utvecklingen under skolåldern för att senare i livet återupptas. Detta anser inte Karlsson och 
Lövgren (2001) som menar att prestationsförmågan ökar med ökad kunskap, vilket de får 
genom den kunnige pedagogen. 

Fritt eller styrt skapande   
Bendroth Karlsson (1998) skriver om pedagogiska dilemman som kan skapas i skapande 
bildaktiviteter. Författaren menar att vilken roll pedagogen tar hör ihop med vilken syn denne 
har på barnet. Att se barnen som ensamma skapare gör pedagogens roll till överflödig. Eller så 
kan barnen ses som inkompetenta, att de kan ingenting. Pedagogens roll blir då styrande. Men 
läraren kan också se sig själv som medaktör och vägledare för barnen i bildskapandet. 
Bendroth Karlsson menar att barnens egen verksamhet i bildskapande är nödvändig. De måste 
bl.a. pröva på eget undersökande och prövande av egna idéer och former. Pedagogens roll är 
bland annat att utmana barnen vilket kan leda deras utveckling framåt. Vikten ligger i att vara 
medveten om sin egen roll som mästare, inte bara genom att organisera aktiviteter och 
material utan också genom att veta att den har en större kunskap om konstnärliga processer än 
barn. Ett lustfyllt arbete kan skapas endast då en pedagog känner säkerhet i bildämnet, skriver 
författaren, vilket resulterar i att pedagogen är öppen för barnens idéer. Pedagogen är då även 
öppen för improvisation och barnen kan vägledas och vara fira i processen. 
 
Skoglund (1990) skriver istället om de inre egenskaper som hon anser att en pedagog bör 
inneha, nämligen mod, lust och tillit. Mod är att våga misslyckas, försöka igen och att lyckas. 
Att vara en närvarande vuxen, ärlig och öppen och att kunna leka, lyssna, se och känna 
innefattar mod. Mod är även att kunna säga ja eller nej. Lust beskriver författaren, är att känna 
olika känslor såsom glädje och lycka, men också sorg och vrede. Att tycka om sitt ämne, sig 



 10 

själv och barnen man arbetar med. Den sista egenskapen som Skoglund pointerar är tillit. 
Tillit handlar om att respektera barnen och tro på dem. Att inte bara ha tillit till barnen utan 
även till mig själv och vara stolt över det jag kan. Pedagogen enligt Skoglund ses inte som en 
mästare utan som en medupptäckare. 
 
Wallin (2003) uttrycker i sin studie, liksom Skoglund, om att pedagogens självkänsla är 
avgörande. Det kan finnas en rädsla hos oss pedagoger för att uttrycka det vi tycker. Rädslan 
bottnar i att inte såra någon, vilket i sig skapar en balansgång då vi arbetar med att bygga upp 
barnens självkänsla. 
 
Detta för oss in på osäkra barnen eller de barn som inte vill delta i de bildskapade 
aktiviteterna. Hur förhåller sig pedagogen till dem? För att kunna förstå barn måste 
kommunikation ses utifrån ett brett perspektiv (Holmsen, 2005). Holmsen nämner Batesons 
kommunikationsteori (1972 i Holmsen, 2005) som avser att allt är kommunikation. Förutom 
ord är mimik, kroppsspråk, gester, tonfall och röststryka kommunikation. Även tystnad och 
det som låts bli att göras eller sägas är kommunikation. Vidare skriver hon att många barn är 
långa dagar på förskolan behöver pedagogerna besitta kunskaper kring de olika 
kommunikativa metoderna. Granberg (2005) skriver att barnen skall få ta den tid de behöver 
för att närma sig ett material och att pedagogens roll i detta skeende är att finnas till hands och 
inspirera. Skoglund (1990) skriver att hämmade barn och menar då barn som inte vågar ge sig 
hän i aktiviteter, kan vara ett resultat av att de känner en rädsla över att misslyckas, inte duga 
eller inte bli omtyckta. Hon avser att arbetet med barns hämningar måste börja med våra egna 
hämningar, då barn inte gör som vi säger utan som vi gör. Att värdera barns bilder kan leda 
till hämmande och skapa olust hos barnen. Detta i de fall då barnen ständigt får höra att allt de 
gör är fint. Barnen slutar då tro på oss. Istället kan man säga att de jobbat bra, lärt sig mycket 
och i de fall man verkligen menar det kan man värdera med att det är fint, skriver författaren. 

Aktivitetens kvalitetsaspekter 
Den pedagogiska planeringen formar aktiviteten och Bendroth Karlssons (1998) uppfattning 
är att många lärare verkar vilja hinna med så mycket som möjligt på en gång. Det finns en 
vilja att lära barnen så mycket som möjligt. Detta kan förta det estetiska i aktiviteten. Syftet 
blir då inte huvudsakligen att kreativt skapa, utan att lära sig något annat.  
 
För att pedagogen skall göra de skapande bildaktiviteterna attraktiva trycker även Granberg 
(2005) på vikten utav planeringen. Då menar hon inte planeringen utav ordningsregler utan 
snarare att se till barnens förutsättningar. Riktigt små barn har mindre tålamod att vänta på sin 
tur, menar hon och material till alla bör därför tas fram innan aktivitetens start. Likaså 
utrymmet bör vara väl tilltaget, vilket lätt görs genom att dela upp barnen i mindre grupper.  
 
Wallin (2003) däremot ser planeringen som en grund. Denna grund ger pedagogen trygghet, 
men är inte till för att följas helt och hållet. Verksamheten bör utgå från barnen, men att 
pedagogens grovplanering finns i bakgrunden. När pedagogen planerar görs det bäst med en 
bakåtblick, skriver författaren. Det är genom att se bakåt som pedagogen kan upptäcka hur 
barnen kan utmanas. Dimenäs (2006) studie om individens lärande visar på vikten av en 
strukturerad planering av pedagogen då barns olika förmågor ska vara det som styr 
undervisningen. Inget barn får lämnas efter och därför måste pedagogen kunna erbjuda olika 
varianter av uppgifter vilket kräver en strukturerad planering. Wallin (2003) skriver också om 
fördelen med att göra misstag i sin verksamhet, då det är av dem man lär sig på. 
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Denna senare åsikten delar Gardner (2005) som menar på att pessimism tar energi och att man 
bör förhålla sig till en positiv syn. Då misstag görs bör detta ses som en chans att lära sig och 
inte som en förlust. Vidare skriver han såhär: 

”Men om man inte kan tänka igenom det man gör och fundera över vad som har 
gått bra och dåligt och varför, är chanserna att på lång sikt uppnå en 
förbättringskurva inte stor.” (Gardner, 2005.s.210) 

Även om tillbakablick görs och man lär av misstagen behöver inte planeringen bli för stor. 
Kullberg (2004) menar att det är till fördel om undervisningens innehåll kommer från 
vardagen och den miljö barnen befinner sig i. Detta ger barnen möjligheter att känna lust i sitt 
lärande. Lärandet blir då flexibelt och i detta även närhet och mångfald.  
 
Inom ramen för planeringen förtydligar Granberg (2005) att tiden för aktiviteten bör tas i 
beaktning. Aktiviteten bör dels förläggas då barnen är som piggast och dessutom bör tiden 
räcka till för att barnen skall kunna utforska utan stress. Planering på lång sikt med de allra 
yngsta barnen, skriver Granberg att man kan arbeta med en eller två färger i en termin. Då 
hinner barnen utforska med olika redskap och underlag.  

Vad säger dagens styrdokument? 
Den pedagogiska grund som svenska förskolor vilar på står i Läroplanen för förskolan 
(Lpfö98). Här står riktlinjer och mål som verksamheten ska utformas efter. Nedan följer en 
sammanfattande tolkning av riktlinjerna som berör pedagogens roll i skapande bildaktiviteter. 
 
Genom olika uttrycksformer såsom bild, sång, rörelse, lek etc. strävar förskolan att främja 
barns utveckling. Detta genom att även utveckla barnens egna skapande förmåga att på olika 
sätt förmedla upplevelser, erfarenheter och tankar. Detta lärande ska utföras på ett lustfyllt 
sätt, bland annat genom att utgå från barnens intressen. Barnens egen drivkraft till 
kunskapssökande skall då främjas liksom kreativiteten. Då alla barn är olika skall detta tas i 
beaktning och se till det enskilda barnets förutsättningar, vilket innebär att verksamheten ser 
olika ur. Verksamhetens innehåll skall planeras på så sätt att barnens idéer kan påverka, vilket 
utgör ett demokratiskt arbetssätt. Miljön på förskolan skall vara inbjudande och främja 
kreativiteten, leken och det lustfyllda lärandet 

Sammanfattning: 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att förskolans inspirationsgrundare Fredrich Fröbels 
idéer lever kvar. Vikten av leken lever kvar i det lustfyllda lärande som flera utav författarna 
skildrat. Den styrda bildaktiviteten som Fröbel beskrev finns inte kvar i samma form. 
Däremot finns schabloner och mallar vilket kan härledas till Fröbel kvar, vilket Granberg 
(2005) ser som hämmande för barnens kreativa skapande. Montessoris och Malaguzzis tankar 
om att se varje barn, ses högaktuellt då flera utav de refererade författarna, såsom Granberg 
(2005), Skoglund (1990) och Bendroth Karlssons (1998), strävar efter ett medupptäckande 
förhållningssätt. Detta innebär uppmärksamhet till barnens intressen och att genom detta nå 
det lustfyllda lärandet. Svar som barnen ger kan ses möjliga och pedagogen låser sig inte då 
vid endast ett sanningsenligt svar, men Karlsson och Lövgren (2001) skrev att barnens frihet 
skulle vara inom ramen för pedagogens lärande. Detta kan ses som att barnen ska uppnå det 
mål pedagogen satt upp och endast små utsvävningar tillåts. Ett målmedvetet förhållningssätt 
kan sporra barnen att öka sina kunskaper och fokusera mer. Olikheter i arbetssättet på förskola 
och skola går inte att komma ifrån, vilket kan ha med barnens olika mognadsgrader och behov 
att göra. Slutligen behandlas pedagogernas planering, där även författarnas åsikter skiljs åt. 
Att planera grundligt och känna sig trygg i sin planering, kan ses med vissa fördelar. En 
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grovplanering där pedagogen utgå ifrån barnens intressen skapar andra förutsättningar i 
verksamheten, men kräver då kanske en mer rutinerad pedagog. Även Lpfö98 pointerar det 
lustfyllda lärandet och att leken och kreativiteten skall få utrymme. Barnens kunskapssökande 
drivkraft skall beaktas och detta utifrån varje barns förutsättningar, vilket kan ses som 
medupptäckande pedagogens utmaning. 
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Sociokulturellt perspektiv. 
Utifrån studiens syfte ses en teori med samspel som utgångspunkt aktuell. Det sociokulturella 
perspektivet betonar samspelet tillsammans med andra som positivt för individens utveckling 
och lärande. Kapitlet börjar med en historisk tillbaka blick på olika perspektiv av lärande. 
Detta för att ge en överblick av det sociokulturella perspektivets framväxt. Teorin presenteras 
därefter med utgång från Säljö (2000) där samspelet mellan lärande och omvärlden pointeras, 
samt vilken roll pedagogen har i detta.   

Historikens påverkan. 
Pedagogens roll i mötet med barn skapas efter vilken barnsyn pedagogen har. Pedagogen kan 
se barnet som en tom tavla där pedagogens uppgift blir att fylla tavlan med kunskap. Eller så 
kan pedagogen se barnet som nyfiket och intresserat av kunskap, där pedagogens uppgift blir 
att stimulera barnets naturliga nyfikenhet och hålla nyfikenheten vid liv, (Dysthe, 1996). 
Dessa synsätt på barn bottnar i en pedagogisk diskurs som har förts under det senaste 
århundradet. Carlgren (1999) diskuterar en förflyttning från fokus på individen som passiv 
mottagare i pedagogiska verksamheter, till ett fokus mer inriktat på barnens aktivitet i 
byggandet av kunskap. Carlgren skriver vidare om tre stycken inlärningsteoretiska traditioner, 
vilka har olika sätt att se på relationen utveckling - inlärning.  

1. Inlärning är detsamma som utveckling. Ju mer barnet lär desto mer utvecklas det. 
Detta synsätt kan associeras till Skinner och utvecklingsteknologin (Skinner, 1971 i 
Carlgren 1999).  

2. Inlärningen är bestämd av utvecklingen. Barnets utveckling sätter gränser för 
inlärningen. Denna tradition har påverkats av Piagets teorier om den mänskliga 
tankeförmågan, (Piaget, 1968 i Carlgren 1999)  

3. Inlärning främjar utvecklingen. Barnets utveckling begränsar inlärning men påverkas 
samtidigt av inlärning. Genom att imitera andras handlingar kan barnet klara av att 
utföra något som går utanför dess förmåga. Detta synsätt förknippas med Vygotskijs 
idéer om barnets potentiella utvecklingszoner, ( Vygotskij, 1981, 1986 i Carlgren 
1999).  

 
Inlärningsteorin stod länge mellan det behavioristiska perspektivet och det kognitivistiska 
perspektivet. Under 1980-talet växte en kritik mot det kognitivistiska perspektivet, då den 
individuella konstruktionen av kunskap ansågs vara för hög. Intresset för Vygotskij ökade, 
relationen mellan utveckling och inlärning uppfattades som ett dialektiskt samspel. Individens 
utveckling satte gränser för lärande, men de gränserna kunde inlärningen flytta på. Ytterligare 
en form av Vygotskijs teori kan därför sägas ha utvecklats, där fokus ligger på de sociala 
interaktionerna istället för på kognitioner. Vygotskij kan ses som en förbindelse mellan olika 
teorier om lärande. Det psykologiska perspektivet ersattes av ett socialt perspektiv, (Carlgren 
a.a.) I Sverige har Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, betonat ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande och det är detta perspektiv resterande text lutar mot. 

Interaktion 
”/…/ i interaktion mellan människor får kunskaper och färdigheter liv”(Säljö, 2000, s.250). Så 
ses lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Denna studie baseras på förskolans verksamhet, 
vilken inbjuder till stora möjligheter av interaktion mellan barn och pedagog. När pedagog 
och barn är engagerade i något tillsammans skapas ny kunskap vilket leder till nya förmågor. 
Vidare beskriver Säljö att hur vi lär beror på våra kulturella omständigheter d.v.s. på miljö, 
människor i ens omgivning, resurser och krav, vilka övergripande utifrån det sociokulturella 
perspektivet kallas för sociala praktiker. Människans handlingar är situerade i sociala 
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praktiker.  I olika situationer agerar människan medvetet eller omedvetet utefter sina 
erfarenheter och kunskaper, på ett sådant sätt som hon tror att omgivningen fordrar. Det 
räcker inte att enbart ha kunskap i sig, utan det behövs också kunskap om när kunskapen är 
användbar och hur den fungerar i olika situationer. Därför måste människans handlingar och 
kunskaper relateras till sammanhang och verksamheter. Kärnpunkten i sociokulturellt 
perspektiv är att förstå kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar. Denna 
studies syfte måste därför tolkas ur sitt sammanhang. Resultatet måste tolkas med beaktning 
för vad som samtidigt hände runt omkring den skapande bildaktiviteten. 

Verktyg som inspirationskälla. 
Människan har begränsning av mentala och fysiska resurser, likaså har hon begränsningar i 
sinne och intellekt (Säljö, a.a.). För att kunna förstå världen omkring oss och kunna fungera i 
den, har vi skaffat verktyg som kan ses som hjälpmedel. Dessa verktyg är intellektuella, 
fysiska och språkliga. De intellektuella verktygen hjälper oss att fungera i en fysisk verklighet 
genom att vi kan räkna, läsa o.s.v., och de fysiska verktygen underlättar våra intellektuella 
problem. Exempel på fysiska verktyg är hävstången, miniräknaren etc. Det intellektuella och 
fysiska, abstrakta och konkreta, går hand i hand. ”Genom att vi kan räkna, kan vi hantera 
pengar och avgöra om vi har råd att köpa hus” (Säljö, a.a., s.22). Dessa intellektuella, fysiska 
och språkliga verktyg ingår i vår kultur och ses som resurser. Utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv, handlar hur vi lär, om hur vi tillägnar oss dessa resurser. I förskolans miljö för 
skapande bildaktiviteter kan en resursrik miljö urskildas. I bildaktiviteter där pedagog och 
barn skapar med någon form av material behövs en kunskap om hur materialet ska användas, 
vilket pedagogen kommunikativt kan bidra med. Samtidigt erbjuder den skapande miljön en 
mängd fysiska verktyg, som exempel penseln, färger och papper. Därmed kan den skapande 
bildaktiviteten ses fylld av verktyg.  

Samspel och språk med andra. 
Det sociokulturella perspektivet betonar språkets kommunikativa och funktionella roll i 
interaktionen med människor, Säljö (a.a.). Språket gör att vi lär, vårt språk skapar mening. 
Genom språket kan människan organisera sina upplevelser i begrepp och kategorier. Hon kan 
också dela erfarenheter med andra och kan med hjälp av dessa sätt förändra sin verklighet, sin 
kunskap. Att lära sig språket kan vara komplicerat. Ironi, skämt och liknande måste förstås, 
liksom i vilka sammanhang de kan användas. Språket kan också förtydligas genom tillägg 
med kroppen. På så sätt förstärks det som talas om. ”Språket är samtidigt ett kollektivt, 
interaktiv och individuellt sociokulturellt redskap. Det är därför det kan fungera som en länk 
mellan kultur, interaktion och individens tänkande.” (Säljö, a.a., s.87). Det sociokulturella 
perspektivets vida funktion av språket kan ses som en inspiration i förskolans skapande 
bildaktiviteter. Genom språket kan pedagogen engagera barnen till delaktighet. Carlgren 
(1999) utvecklar vidare att språk och ord har en kognitiv sida och en sociokulturell sida. Den 
sociokulturella sidan handlar om att språket är begripligt för andra. Den kognitiva sidan 
handlar om betydelse och innebörd av språket för individen. Språk och ord har en mening 
både socialt och för en själv. I förskolans bildskapande verksamhet innebär detta att 
pedagogen bör vara uppmärksam för hur barn uppfattar de ord som samtalet medför, då ord 
kan ha olika innebörder när människor uttrycker sig. Genom pedagogens lyhördhet för hur 
barnen reagerar kan orden korrigeras för att innebörden av samtalet ska nå en förståelse för 
barnen. Bakhtin (1981 i Dysthe, 1996) betraktar människans existens som dialogisk och 
hävdar att dialogen är en grundläggande kvalité i mänskligt samspel. Vidare fann Bakhtin att 
språket inte kan ge uttryck för individen i första hand, utan att språket används till att 
kommunicera med andra. Barns bildspråk är precis som det verbala språket, socialt och 
kommunikativt i grunden skriver Löfgren (1999). Vidare drar hon parallellen att i barnets bild 
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speglas dess egen röst, samtidigt som en betraktare speglas. Utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv går det att uppfatta hur barns bilder ingår i dialog med andra bilder.  
 
För att ytterligare stärka kommunikationen kan den behandlas ur ett djupare perspektiv. 
Tänkandet hos en individ kan ses som ett slags samtal inom individen, ( Säljö, 2000). Språket 
är vad som blir länken mellan det yttre (kommunikation) och det inre (tänkandet). Tänkandet 
kan också ses som en kollektiv process då vi lär genom att samtala med andra. När ett samtal 
förs mellan individer behövs det att individerna ger och tar av varandras verbala tankar, för att 
samtalet inte ska avstanna. Det blir som att tänka i grupp. Säljö reflekterar över att det inte är 
orimligt att ett samtal förs på samma sätt inuti individens huvud som när vi diskuterar i grupp. 
Vid diskussion i grupp finns ett gemensamt fokus på kommunikation och tänkande. I 
tänkandet mellan individer uppstår en gemensam förståelse, p.g.a. språklig kommunikation. 
Förskolans skapande bildaktiviteter kan ses inbjuda till att tänka i grupp då aktiviteten, ledd 
av pedagog, ofta utförs som någon form av gruppaktivitet. Detta uppmuntrar till samtal 
mellan barn och mellan barn och pedagog. Upptäckandet i samtalen kan ses som inspiration 
för barnens bildskapande. 

Samspel i formella sammanhang. 
Ur en sociohistorisk utgångspunkt ses formella sammanhang för lärande som skola och andra 
liknande miljöer, som annorlunda läroprocesser än dem som gäller i andra sammanhang. 
Kommunikationen i de formella sammanhangen är annorlunda än i resten av samhället (Säljö, 
a.a.). Vidare menar Säljö att lärandet i formella sammanhang mest sker i form av språklig 
karaktär, där pedagogen berättar om något för barnen, oftast under en lång tid. När pedagogen 
ofta pratar inför många barn samtidigt ställs stora krav på lyssnaren då det pedagogen säger 
inte är anpassat för den enskilde individen. Kommunikationen blir konstruerad ( Säljö, a.a.). 
Säljös förklarande berör skolans miljö. I förskolan sker gruppinformation oftast kortfattat, 
eftersom barn i förskoleåldern har svårare att hålla koncentrationen uppe en längre tid. I 
förskolans skapande bildaktiviteter är det primära dock att arbeta konkret och då mer 
individuellt samtala med barnen i deras skapande process. Kommunikationen i förskolan kan 
därför tolkas vara mer konkret trots att förskolan ingår i ett formellt sammanhang.  
 
En särskild slags kommunikativ kompetens behövs för att kunna interagera med andra i 
skolan, eftersom skolan karakteriseras av ett särskilt språkspel, (Carlgren, 1999). Detta 
särskilda språkspel behöver barnen kunna för att förstå och göra sig förstådda. Att anpassa 
språket efter barnens egna erfarenheter skulle kunna hjälpa barnen i deras meningsproduktion 
anser Carlgren, men det skulle inte hjälpa dem att bli förstådda i olika sammanhang där 
språkspel liknande skolans pågår. Även Carlgren ger exempel från skolans miljö. Förskolans 
skapandemiljö är oftast bekant för barnen. Det material som nyttjas använder barnen också i 
bildskapande utanför förskolans miljö. I en skapande bildaktivitet kan därför pedagogen 
språkspel, som utgår från materialet, antas vara igenkännande av barnen.  
 
Bakhtin (1981 i Dysthe, 1996) betonar det dialogiska och sociala i all språkanvändning. I 
kommunikation med andra uppstår mening och förståelse. Kommunikation kan därför inte 
användas i en endimensionell modell där kunskap bara överförs till någon annan. Lyssnaren 
måste möta budskapet och ge sändaren någon form av respons. Responsen behöver inte 
betyda att sändaren har förstått budskapet fullt ut. Responsen behöver inte heller vara verbal 
utan kan ges i form av kroppsspråk. Responsen genererar på så sätt i ett möte. I detta möte 
uppstår mening och förståelse. Bakhtin trycker på att förståelse och respons dialektiskt bildar 
en enhet. Det ena är omöjligt utan det andra. I skapande bildaktiviteter kan pedagog och barn 
mötas i ett växlande samspel av förståelse och respons. Responsen från barn till pedagog 
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behöver inte vara korrekt uttryckt i ord, vilket är till fördel eftersom de yngre barnen på 
förskolan kanske inte har ett stort ordförråd men ändå kan föra en kommunikation med 
pedagogen. Utefter Bakhtins resonemang kan pedagogen möta barnen i deras förståelse och 
inspirera till kreativitet i den skapande bildaktiviteten. 
  
Det är inte bara kommunikationen som är annorlunda från resten av samhället i de formella 
sammanhangen, utan också kunskapen vi lär, Säljö (2000). Det sociokulturella perspektivet 
syftar på att den kunskap vi lär i skolan ses som generell och tanken är att den kunskapen ska 
kunna tillämpas i verkligheten. Detta kan vara svårt eftersom kunskapen i skolan också lärs i 
ett visst sammanhang. Och utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses det som svårt att föra över 
kunskap, som vi fått i en social praktik, till andra sociala praktiker eftersom olika sociala 
praktiker arbetar utifrån olika sammanhang och med olika logik. Löfgren (1999) utvecklar att 
även barns bildskapande måste ses i det konkreta sammanhang de är del i. Beroende på olika 
sociala praktiker kan barnens skapande se olika ut, skriver Löfgren och refererar till Bakhtins 
argumentering om att det alltid finns två röster närvarande i ett yttrande. De två rösterna ingår 
i en kommunikativ helhet där rösternas svar är en form av någon annans yttrande, direkt eller 
indirekt. Utefter Löfgrens reflektioner ska barns inspiration till skapande bildaktivitet ses ur 
den sociala praktik de är en del av. I skapande bildaktiviteter ledda av pedagoger ges någon 
form av presentation för barnen, antingen av material, sättet materialet kan användas på eller 
liknande. Barnets skapande måste ses ut efter detta sammanhang, att det på något sätt 
påverkas av pedagogen. I denna parallell utmynnar Löfgrens reflektioner i att det pedagogen 
förmedlar ses bli den andre rösten i barnens bildskapande.  

Pedagogens roll i samspel.  
Säljö (2000) menar att i en situation där vi inte har tillräckligt med kunskap är det vanligast att 
vi frågar någon som kan mer än oss om hjälp. När en uppgift är ledd av pedagoger nämner 
Säljö begreppet kommunikativa stöttor som ett sätt att hjälpa barn när de ska lära sig något 
nytt. Konceptet består i att den vuxne ger barnet en allmän beskrivning av uppgiften som ska 
lösas och ger då uppgiften en struktur. Den vuxne gör barnet uppmärksammat på vart det ska 
börja. Allt eftersom barnet arbetar på finns den vuxne bredvid som stöd ifall barnet skulle 
behöva mer hjälp. I givna lägen kan den vuxne stötta barnen till fortsatt arbete. Språket den 
vuxne använder får inte vara för svårt. Det måste anpassas till de intellektuella redskap och 
färdigheter som barnet behärskar, för att barnet ska kunna ta till sig kunskaper och insikter. 
Detta arbetssätt kan härledas till de skapande aktiviteter i förskolan, som är ledda av 
pedagoger. Med ett material som utgångspunkt introducerar pedagogen ett eller olika sätt att 
arbeta med materialet för barnen. Barnen börjar därefter på att arbeta med materialet själva 
och om det behövs får de pedagogens hjälp på vägen. Detta arbetssätt poängterar Säljö är 
effektiva lärosituationer då det förekommer en hög grad av kommunikativ och kognitiv 
samverkan i situationerna. Också Dysthe (1996) relaterar till detta arbetssätt och benämner det 
som former av stödstruktur. Stödet kan bli monologiskt på så sätt att den vuxne berättar precis 
hur något ska göras för den som lär. Utifrån ett interaktivt och socialt synsätt på lärandet är 
det dock av vikt att stödet är dialogiskt och sker i form av samarbete. Detta stöd kan anta 
många olika former, samspelet mellan pedagog och barn bestämmer formen av 
stödstrukturen. Likaså Säljö (2000) skriver om variationer i den vuxnes bemötande och pekar 
på att rollfördelningen mellan den vuxne och barnet kan skilja sig åt. Den vuxne kan välja att 
leda barnet steg för steg och inte låta barnet själv ta ställning till hur det ska gå vidare, vilket 
resulterar i att barnet utför uppgiften men utan kognitiv kontroll. Motsatsen till detta 
förhållningssätt är att inte ge barnen färdiga lösningar vid stopp i uppgiften utan istället låta 
barnen pröva på egen hand. Detta förhållningssätt genomsyras även hos pedagogen i 
förskolans skapande bildaktiviteter. Arrangerade aktiviteter av pedagoger, formas efter 
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pedagogens mål med aktiviteten. Om målet är att bildaktiviteten ska generera i en bestämd 
slutprodukt blir barnen styrda i processen och kan behöva mycket vägledning av pedagogen. 
Är målet istället att lära känna ett material blir barnen betydligt friare i sin process och kan 
antagligen arbeta mer individuellt. Oavsett vilket mål pedagogen har finns ett val av hur 
tillåtande barnen ska låtas vara.  
 
Den vuxne kan, i kommunikativa stöttor, få barnet att verbalisera sina handlingar genom att 
fråga vad barnet gör, hur det ska göra för att komma vidare o.s.v. Detta leder till en diskussion 
vuxen och barn emellan och kan på så vis stärka barnets kognitiva utveckling, (Säljö, 2000). 
Dysthe (1996) menar att det dialogiska alltid existerar som en möjlighet, vilket kan väljas att 
antingen bli outnyttjad eller förverkligad i undervisning. Hur den dialogiska aspekten 
förverkligas har med relationen mellan pedagog och barn att göra. Förskolans verksamhet 
förutsätter överlag relationer mellan barn och pedagog, så även i skapande bildaktiviteter. 
Uppmuntran till barnens egen problemlösning kan ses som stor i förskolan. I situationer där 
barnen med egen förmåga kan övervinna något förekommer oftast en utmanande verbal 
stöttning från pedagog.  
 
Löfgren (1999) diskuterar vikten av pedagogens mål med den skapande aktiviteten och vilken 
påverkan målet har på barns drivkraft. Att pedagogens mål med aktiviteten är tydligt för 
barnen är viktigt. Framför allt engagerar en gemensam uppgift barnen bäst, där både pedagog 
och barn har samma fokus och gör något tillsammans. Ett sådant arbetssätt frambringar 
gemensam tolkning och skapande av mening. Detta kan åstadkommas genom ett jämlikt 
deltagande i dialog med barnen, där pedagogen är öppen för barnens idéer och stödjer dessa 
menar Löfgren. Att ha en undersökande och lärande inställning till en god bildpedagogik är 
angeläget som pedagog.  

Sammanfattning:  
Barns engagemang i skapande bildaktiviteter måste ses ur det konkreta sammanhang, vilket 
det är del i. Ett sociokulturellt perspektiv betonar interaktionen mellan människor. Samspelet 
mellan pedagog och barn betonas och relationen mellan pedagog och barn är vad som utgör 
samspelets resultat. Relationen bottnar i pedagogens barnsyn och vilken inverkan pedagogens 
samspel har. Vikten ligger i vad pedagogen förmedlar till barnen d v s hur tillåtande barnen 
låts vara, vad aktiviteten ska gå ut på osv., vilket kan ge barnen inspiration i sitt bildskapande. 
Språkets kommunikativa form måste inses vilken bygger på respons och förståelse. I 
kommunikationen får pedagogen möjlighet att se barnet och lära känna det för att kunna 
inspirera det vidare i skapande bildaktiviteter. Att barnen förstår pedagogens mål med 
aktiviteten stärker relationen, vilket även pedagogens delaktighet bidrar till. Det är i samspelet 
barn och pedagoger lär. 
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Metod  
Till en början i detta kapitel beskrivs den ansats samt aktuella redskap vi valt att luta oss mot 
under studiens genomförande. Detta behandlas utifrån aktuell litteratur och skapar en bild av 
hur studien är gjord. Därefter följer studiens genomförande som behandlar vilka som har 
medverkat, hur de har informerats om studien, samt forskningsetiska krav. Insamlandet av 
data, hör till studiens genomförande, där vi går mer in på djupet utav varje metod och hur den 
genomfördes. Det följs av syftet med metoden utifrån studiens helhet, samt rollen som 
forskare. Då genomförandet utav datainsamlingen är klart börjar analysarbetet. Hur det har 
gått till kan du läsa härnäst, samt vilka bortfall som varit och hur de påverkat studiens resultat. 
Nästkommande skildrar studiens trovärdighet, som följs av resonemang kring hur studien 
kunde ha gjorts annorlunda. Upplägget utav texten i detta kapitel skapar förhoppningsvis 
möjlighet att följa den process som studien gjort, från början till slut. 

Inspiration av etnografi.  
Etnografi är ett av många tillvägagångssätt för samhälleliga undersökningar idag, 
(Hammersley & Atkinson, 2007). Fortsatt menar författarna att etnografin har utvecklats från 
att ha varit en beskrivande rapport om kulturer i väst, berättad av resenärer och missionärer, 
till att därefter studera byar och städer med fokus på industrialiseringen och urbaniseringen. 
Etnografin spreds senare till psykologin och forskning om mänsklig geografi. Etnografin 
spelar därför en komplex och varierande roll, men detta påverkar inte termens värde menar 
Hammersley och Atkinson. En definitionskärna kan ändå uttydas. I en etnografisk studie går 
forskaren in med intresse för ett speciellt område i det sociala människolivet. Aspekter av 
detta liv undersöks genom varierande datainsamlingar. Forskaren blir då ofta deltagande i 
människors liv under en viss period av tid. Forskaren studerar vad som händer genom olika 
datainsamlingsmetoder och mängden metoder ger den etnografiska studien bredd. Forskaren 
samlar också dokument av olika slag, samt artefakter. All data som kan ha relevans för 
studien samlas in. Det som motiverade studien från början kan då förändras, vilket gör att 
studien kan pågå under en lång tidsperiod. Studien blir efterhand mer koncentrerad och ett 
visst fokus börjar ta form. All insamlad data resulterar till sist i att svara på frågan som 
uppstått på vägen. Vidare menar Hammersley och Atkinson att den etnografiska analysen är 
en ständigt pågående process, vilken börjar redan i förarbetet av studien, då datainsamlingen 
genomförs. Efter varje genomförd observation/intervju analyserar och reflekterar forskaren 
för att finna nya mönster till fortsatt arbete. Etnografisk analys är inte bara en kognitiv 
aktivitet utan en form av skrivande.  
 
I denna studie används olika sorters metoder för att samla in data. Både observation och 
intervjuer har använts för att komma vår forskningsfråga närmre. Mångfalden av 
datainsamlingsmetoder ger likheter med den etnografiska ansatsen. Likaså kan denna studies 
analysarbete ses vara inspirerat av etnografins analys, då vi efter varje observation och 
intervju börjat analysera för att hitta relevanta kategorier. Analysen har på så vis, vilket 
Hammersley och Atkinson betonar, varit en ständigt pågående process. Aspekten av tid är 
dock något vi har bortsett ifrån, då framställningen av denna studie är under en begränsad 
tidsperiod. På grund av denna begränsning ser vi oss inte heller som deltagare i de studerades 
verksamheter då vi endast besökt dem vid ett tillfälle vardera. Ytterligare en parallell, från vår 
studie, kan dras till Hammersley och Atkinson klargörande av den etnografiske forskarens 
intresse för ett speciellt område. Vårt intresse för skapande aktiviteter är det som lotsat oss till 
vårt syfte. Då det i denna studie kan urskiljas flera likheter till den etnografiska ansatsen kan 
studien ses som en inspiration av en etnografisk ansats.  
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Aktuella metodredskap. 

Observation. 
Ordet observation innebär iakttagelse eller undersökning. Det är omöjligt att kunna se allt i en 
observation därför måste ett fokus intas. Vilka/vem som ska observeras samt särskilda 
företeelser väljs ut, (Lökken & Söbstad, 1995). Att observera ett fenomen är att se på något 
redan bekant med nya ögon, (Kihlström, 2006). Därför kan det vara bra att reflektera över 
sina förutfattade meningar innan observationen sker och under tillfället försöka bortse ifrån 
dem. 
  
Observationer varierar utifrån olika dimensioner. De kan vara strukturerade eller 
ostrukturerade. De strukturerade observationernas förutsättning är att observatören vet vad 
den ska titta efter, medan de ostrukturerade observationerna inte planeras i förväg. 
Observationer kan också vara kvalitativa eller kvantitativa. I den kvalitativa observationen 
söks helheten efter istället för att som i de kvantitativa observationerna titta på lösryckta delar, 
(Lökken & Söbstad, 1995). Det finns också olika observationstyper. Det vanligaste sättet att 
observera är genom löpande protokoll, där det som ses beskrivs. En mer strukturerad 
observation i form av löpande protokoll kan göras. Då bestäms i förväg vad som ska iakttas, 
och när situationen infinner sig förs anteckningar. Vidare finns schematiska observationer. 
Här används oftast ett redan uppgjort schema som hjälp för att dokumentera. Även här finns 
en bestämd situation utsedd, t.ex. relationer under samlingen i förskolan. Vem pratar mest, 
lärare eller barn? Pojkar, flickor? Strecks dras sedan i schemat under samlingens gång,  
(Kihlström, 2006). Rollen som observatör kan skilja sig åt mellan att vara aktiv deltagande till 
distanserad åskådare. Vanligast är att observatören intar en passiv roll, då kan observatören 
rikta in sig på att iaktta. (Lökken & Söbstad, 1995). 
 
Avslutad observationen måste sedan tolkas och reflekteras över. Resultatet vi ser genererar 
förhoppningsvis i ny kunskap, (Lökken & Söbstad, 1995). Genom att observera, och sedan 
koppla det observerade till aktuell forskning, ökas kunskapen om det iakttagna, menar 
Kihlström (2006), och tydliggör att observationen är ett exempel på hur praktik och teori 
hänger samman.  
 
Intervju. 
Det finns en variation av sätt för människor att uppfatta ett visst innehåll. Genom intervjuer 
kan en bild av någon annans uppfattning ges, (Kihlström, 2006). Forskningsintervjun bygger 
på vardagens samtal, dock ett proffesionellt samtal, (Kvale, 1997). Samtalet har struktur och 
syfte. Syftet är att få en beskrivning av intervjuarens livsvärld. 
 
Kihlström (2006) diskuterar praktiska förberedelser inför en intervju. Formulering av frågor 
behövs göras. Att inte ställa ledande frågor är av stor vikt likaså att ge respondenten tid på sig 
för att besvara frågorna. I fall direkt svar på fråga saknas i slutet av intervjun kan ledande 
frågor ställas då för att få svar. Vidare behövs tid och rum planeras. Intervjun ska kunna 
utföras avskilt och med gott om tid, inte för kort tid men inte heller för lång. Placering i 
rummet är också viktigt att tänka på, att tvingas till ögonkontakt hela tiden kan kännas 
jobbigt. Vidare menar Kihlström att dokumentering av intervjun görs bäst med hjälp av 
ljudupptagning. Att föra anteckningar samtidigt kan ändå vara bra. Då kan kroppsspråk kan 
antecknas, likaså minnesord för att kunna återknyta under intervjuns gång. 
 
Intervjuer kan ha olika utformning. De kan vara kvantitativa eller kvalitativa. I en kvantitativ 
intervju är intervjufrågorna färdiga i förväg och har en bestämd ordning, det ställs också på 
samma sätt till alla deltagare. Också i en kvalitativ intervju finns ett bestämt fokus men 
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intervjun liknar mer ett vanligt samtal, (Kihlström, 2006). Intervjuaren preciserar och har 
uppsikt över samtalssituationen. Att ha struktur över frågorna ligger som grund, men att följa 
samtalet innebär att förändringar kan göras. Följdfrågor kan skapas och ordningsföljd av de 
tidigare strukturerade frågorna kan ändras, (Kvale, 1997). Att hålla frågorna korta och enkla 
underlättar anser Kvale. 
 
I bearbetning av intervjun gäller det att sammanställa intervjun genom att hitta mönster. 
Sammanställningen kan ses som en berättelse men orden som används ska vara forskarens 
egna. Citat från intervjun kan finnas med för att förstärka resultatet, (Kihlström, 2006).  

Studiens genomförande. 

Urval, information och samtycke. 
De tre förskolor studien bland annat baseras på fanns sedan tidigare en relation till. Syftet med 
att välja just de förskolorna var en tro på att en så tillförlitlig datainsamling som möjligt kunde 
ske, då barn och pedagoger kunde agera så vanligt som möjligt i en, för dem, onaturlig 
situation. En presentation av studien och studiens syfte gjordes därför muntligt till vardera 
förskola, varpå frågan ställdes ifall ett intresse av att delta fanns hos pedagogerna. Det gjorde 
det i alla förskolor och följden på det blev att besluta vilken pedagog som skulle medverka, 
detta fick förskolorna bestämma själva. Det muntliga samtycket av pedagogerna styrktes av 
ett skriftligt samtycke i form av ett missiv, (Bilaga 1). Därefter delades missiv ut till alla 
barnens vårdnadshavare, (Bilaga 2), med upplysning om studien och dess syfte samt en 
önskan om samtycke till att deras barn kunde delta i studien. I missivet informerades också 
om barnens rätt till att själva välja om de ville vara med i studien, och att de när som helst har 
rätt att dra sig ur. Det var det endast ett par missiv från vårdnadshavarna som inte 
återlämnades. Påminnelser gjordes utav respektive pedagoger. Pedagogen fick själv välja 
antal barn som skulle vara delaktiga i den skapande aktiviteten, därav utgjorde bortfallet inte 
något hinder för studien. Medverkande från varje förskola är en pedagog och fyra stycken 
barn. Sammanlagda medverkande från förskoleverksamhet blir då tre pedagoger och 12 barn.  
 
I förarbetet av studien, vid sökandet av litteratur påträffades text om en förskollärare som 
utbildar bl.a. förskollärare i skapande pedagogik vars namn är Ros- Marie Söderlund. 
Fortsättningsvis kommer hon att omnämnas som Söderlund. Söderlund hade en längre 
erfarenhet av arbetet inom förskolans verksamhet och arbetade då utifrån skapande 
pedagogik. Ett intresse av hennes kunskaper och erfarenheter växte. Kontakt via telefon togs 
där presentation av studien gjordes, samt vårt intresse av hennes medverkan. Hennes gensvar 
för att medverka i studien var positivt. Två olika former av datainsamling valdes att göra. 
Först gjordes datainsamlingen i form av en self report vilken generade i intresset av att också 
intervjua Söderlund, för att där kunna frambringa mer resultat för studiens syfte. Self reporten 
valdes dock under studiens gång bort, vilket kan läsas mer om under rubriken bortfall. 
 
Forskningsetik.  
För att en studie skall kunna genomföras måste forskningsprojektet uppfylla de krav som 
Vetenskapsrådet pointerar; (www.vr.se). Kraven involverar fyra delar vilka alla innebär skydd 
för individen som ingår i studien. Denna studie involverar pedagoger och barn, vilket medför 
engagemang från flera parter. Då barnen i studien ej uppnått en ålder av 15 år, ska 
medgivande av vårdnadshavaren ges (Bilaga 2) enligt samtyckeskravet. I detta missiv fick 
vårdnadshavarna information kring studiens syfte, vilket uppfyller en andra del av 
Vetenskapsrådets fyra krav; informationskravet. I missivet har de även fått möjlighet att tacka 
nej, samt information att de kan avbryta deltagandet när de önskar. Barnen tillfrågades 
muntligt kring sitt deltagande.  
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Pedagoger informerades först muntligt då de är dem studiens syfte riktar sig mot. Därefter 
fick även pedagogerna en skriftlig information kring studiens syfte och datainsamlingsmetod, 
i form av missiv (Bilaga 1). De har även fått möjlighet att välja att delta i studien eller inte, 
samt information att de kan avbryta sitt deltagande.  
 
I Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav framhävs vikten av undersökningens inblandade 
personers rätt att vara anonyma. Av den anledningen har namn på förskolor och personer 
fingerats i studien. Likaså har uppgifter kring de medverkande och annan information som 
kan vara viktig för de inblandades identitet, förvarats på ett oidentifierbart sätt för 
utomstående. Information om de deltagande kan endast påträffas i denna studie, vilket är det 
fjärde kravet i vetenskapsrådets skrift, närmare bestämt nyttjandekravet.  
 
I ett resonemang om studiens syfte tillsammans med Söderlund togs beslutet om att hon skulle 
publiceras med sitt namn. Detta eftersom hon uttalat arbetar utifrån skapande pedagogik och 
utbildar i det. Detta medförde att hon fick läsa de delar hon ingår i innan studiens tryckning, 
för att godkänna benämningarna av henne i texten. Av vetenskapsrådets fyra huvudkrav 
berörs Söderlund således av nyttjandekravet och samtyckeskravet.  

Insamlande av data. 
Datainsamlingen ägde rum under hösten 2007. Intervjun med Söderlund blev starten för 
studien, (Bilaga 3). Därefter besöktes förskolorna. I samband med den första muntliga 
information om studien ombads pedagogerna på förskolorna att förbereda en skapande 
bildaktivitet som kunde observeras. Därmed var bildaktiviteten väl inplanerad hos alla 
inblandade parter. De tre förskolorna som studien innefattar besöktes på olika dagar, en 
förmiddag på varje förskola. Efter observerad bildaktivitet genomfördes en intervju med 
vardera pedagog utifrån studiens syfte, (Bilaga 4). Datainsamlingens olika redskap skapar 
tillsammans en bredd vilket kan ses som styrka för studiens insamlade data.  
 
Observation/ Löpande protokoll 
Datainsamlingen startade med att observera den skapande bildaktiviteten pedagogen hade 
planerat. Med löpande protokoll kunde vi under observationstillfället följa pedagogens 
rörelser i det fysiska rummet. Vi såg på var pedagogen befann sig i rummet och hur 
kroppsspråket var då pedagogen integrerade med barnen. När pedagogen observerades skrevs 
även händelser runt om pedagogen ner, händelser som ledde till att pedagogen agerade på 
olika sätt. Däremot noterades endast tal i stolpform då en diktafon användes som hjälpmedel 
för att fånga helheten i talet. Diktafonen placerades på ett så centralt ställe som möjligt, utan 
att vara i vägen. Vi kunde genom ljudupptagningen få exakta citat vilket redovisas i 
resultatkapitlet. Löpande protokoll är förmodligen den vanligaste observationsformen då 
enkla medel som penna och papper används, (Lökken & Söbstad, 1995). Den ses också som 
en användbar metod, inte minst i utbildningssammanhang. Att komplettera med 
ljudupptagning ser författarna som en fördel då det är en svårighet att uppmärksamma allt i en 
situation. 
  
Intervju  
Vår studie innehåller få intervjufrågor som grund för intervjuerna, (Bilaga 3). Detta för att 
intervjupersonerna skulle kunna tala fritt. Studien följder den typ av intervjufrågor som Kvale 
(1997) diskuterar och kallar uppföljningsfrågor. Denna intervjuform betonar intervjuarens 
lyssnande av vad den intervjuade säger, och ger på så sätt intervjuaren chans att följa upp 
svaren som ges och bygga vidare på dem. När intervjufrågorna formades valdes att ställa en 
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öppen fråga, fokus lades på att kunna ställa följdfrågor utifrån pedagogernas och Söderlunds 
svar. Genom denna form av intervju kom intervjuerna att bli breda inom ämnet skapande 
bildaktiviteter. Intervjuerna på de tre förskolorna och även intervjun med Söderlund, utfördes 
i ett enskilt rum. Genomförandet utav intervjuerna gjordes av oss båda vilket vi såg en fördel i 
då ord och meningar kan uppfattas olika.  
 
Eftersom det finns begränsning i vad intervjuare kan hinna anteckna är ljudupptagning ett bra 
hjälpmedel skriver Lökken och Söbstad (1995). Detta kan underlätta intervjusituationen för 
intervjuaren. Intervjuaren behöver då enbart koncentrera sig på att ställa frågor och lyssna på 
svar, vilket gör att intervjun tar mer formen av ett samtal. Under studiens intervjuer fördes 
endast korta anteckningar av oss då ljudupptagningen samlade upp resterande samtal. De 
anteckningar som gjordes var tilltänkta följdfrågor som kom upp under intervjuns gång.  
 
Rollen som forskare  
De tre förskolorna som valdes ut för undersökningen var vi sedan tidigare bekanta med. 
Därför upplevdes det inte som något hinder hos pedagog eller barn att vi kom dit och var med 
dem i deras bildaktivitet. Även om en relation finns sedan innan kan studiens upplägg, att ett 
fenomen ska undersökas, ha en påverkan hos individer. Observatören kan påverka de personer 
som observeras, vilket är bra att ha med i tankarna under observationen. Bemötandet från 
observatören är av stor vikt, (Lökken & Söbstad, 1995). Vi var noga med att lyfta fram vårt 
positiva synsätt, vilket gjorde att undersökningens allvar på något sätt kändes lättare för alla 
som studien involverar.  
 
Under observationstillfällena placerade vi oss vid sidan om aktiviteten. Vi lyssnade, tittade 
och skrev. Det hände ett par gånger att pedagogerna samtalade med oss och även att barnen 
ville visa oss vad de hade gjort. Utöver dessa exempel vi var inte delaktiga i aktiviteterna, 
utan intog en passiv roll som observatörer. Observatören kan påverka de som observeras med 
sin närvaro, (Lökken & Söbstad, a.a.). Detta är något observatören måste beakta i sin 
observations resultat. Samtidigt framhåller författarna att också observatören behöver välja en 
plats där hon inte blir störd, vilket kan vara svårare men värt att försöka för att lättare kunna 
koncentrera sig på sin uppgift.  
 
Kännedom kring värderingsfrågor, etiska riktlinjer och teorier är till stor hjälp då forskaren 
kan ställas inför val under datainsamlingen, menar Kvale (1997). Forskarens vetenskapliga 
ansvar är därför viktigt att inte glömma, detta dels mot den egna professionen och främst i 
bemötandet till undersökningspersonerna. Detta togs i biaktning genom förkunskaper om 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Observationerna och intervjuerna upplevdes gå bättre gång 
för gång. Att göra en provobservation/intervju innan studien påbörjas är en bra 
rekommendation. Då finns tillfälle att slipa på detaljer för att få ut så mycket som möjligt av 
observationen/intervjun när det väl gäller.  

Analys och tolkning. 
Då studien utgår ifrån tre stycken undersökningstillfällen, där varje förskola har besökts en 
dag för sig, startade analysarbetet redan efter första undersökningstillfället. Efter insamlande 
av data har en liknande struktur av analys gjorts, efter varje undersökning. Först gjordes en 
genomgång av observationerna, där noteringar skrevs med fokus på vad pedagogen tolkades 
göra för att inspirera barnen till fortsatt bildskapande. Observationerna styrktes genom 
ljudupptagning där den verbala delen av situationen fanns att tillgå. Valda situationer kunde 
då skrivas ut i fulltext. Detta gjordes för hand och resulterade i tre sidor på ett block i A4 
format per förskola. De löpande protokollen skrevs rent på dator och utgjorde 2½ sida per 
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förskola. Backman (1998) skriver att analys är en form av att organisera. Att analysera går ut 
på att organisera sina insamlade data så att den blir överskådlig. Han menar också att analysen 
i en kvalitativ studie ofta sker under tiden data samlas in. Denna första analys resulterade i 
många punkter, där pedagogen på ett eller annat sätt tolkades inspirera barnen, vilka sattes in i 
tänkbara kategorier.  
 
Vid varje undersökningstillfälle gjordes också en intervju med respektive pedagog. 
Analysarbetet gick här till på liknande sätt som med observationerna. Intervjun lyssnades av 
och skrevs även de ner för hand i stolpform för att lättare kunna uppfatta innehållet i svaren, 
vissa citat gjordes även här. Noteringarna resulterade i ett antal sidor: Rinn-målningens 
förskola: 3½ st sidor, Monsterförskolan: 2½ st sidor och Trollförskolan: 2st sidor, Söderlund: 
9st sidor. Skillnaden i sidantal mellan pedagogernas och Söderlunds intervju beror på att 
intervjutillfället med Söderlund pågick under längre tid än intervjuerna med pedagogerna. 
Eftersom pedagogerna både observerades och intervjuades behövdes färre förklaringar från 
dem i intervjuerna. Det pedagogerna på förskolorna gav uttryck för om att kunna inspirera 
barn antecknades. Då en tanke om att kunna styrka pedagogens arbetssätt från observationen, 
med citat från pedagogens intervju var önskvärd, så placerades pedagogernas uttal i 
kategorierna som var gjorda under observationsanalysen. Analysen av intervjun med 
Söderlund gick till på samma vis. Den lyssnades av samtidigt som anteckningar gjordes, 
anteckningarna sattes in i de existerande kategorierna. 
 
När all datainsamling var bearbetad en första gång behövdes antal kategorier minimeras. Nya 
samband tittades efter, hittades och flera kategorier kunde läggas samman. Att kategorisera är 
att tolka data, (Backman a.a.). Vidare diskuterar Backman att tolkning av data hänger nära 
samman med analys av data, analysens resultat ges nu en mening. Slutsatser kan dras, vilka 
kan samlas i kategorier. Antal kategorier i denna studie resulterade till sist till fyra stycken. 
Därefter bearbetades varje kategoris text för att få ett bra sammanhang i 
resultatredovisningen. Att skriva ut långa citat från händelseförlopp och även intervjusamtal 
skulle ta alldeles för många sidantal, citaten valdes därför att på vissa ställen sammanfattas i 
en löpande text, vilket benämns som observationssammanfattning eller 
intervjusammanfattning. Arbetet fortsatte med att skriva samman kategorierna och skapa ett 
resultatkapitel.  
 
Bortfall. 
Av 55st utlämnade missiv var det endast 4st missiv ifrån vårdnadshavare som inte återkom till 
oss med samtycke till observationen, det vill säga att missivet inte kom tillbaka alls. Inga 
missnöjen har uttalats kring undersökningen, vilket kan tolkas som att uteblivet återlämnande 
av missivet inte hade med själva samtycket att göra. De samtycken som saknades utgjorde 
inget hinder för undersökningen på så sätt att de barnen det berörde inte var delaktiga i den 
skapande bildaktiviteten. Detta kunde pedagogen påverka eftersom delaktiga barn valdes ut. 
Ytterligare två bortfall tillkom under dagen för undersökningens tillfälle, då två barn från 
Monsterförskolan var borta p.g.a. sjukdom.  
 
När vi fick kontakt med Söderlund möttes vi av ett stort engagemang i varför skapande 
aktiviteter är så bra för barnens utveckling. Detta engagemang och hennes många erfarenheter 
i ämnet ledde till att vi bad henne att svara på ”Varför användning av skapande aktiviteter”? i 
form av en self report. En self report är ett metodredskap vars utformande består i att ställa en 
fråga till en person där dennes upplevelser eller erfarenhet i den aktuella frågan är av intresse. 
Frågan svaras på i form av skrift och analyseras sedan av forskaren, ( Davidsson, 2006).  
Denna studies self report togs emot några veckor innan intervjun med Söderlund utfördes. En 
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lång tid under processens gång fanns tankar kring frågan Varför skapande pedagogik, och hur 
vi skulle kunna involvera den frågan i studien. Under arbetet med studiens fullständiga 
resultat insåg vi dock att self reportens frågeställning gick utanför studiens begränsningar. 
Self reporten tillförde i efterhand inte heller något som inte kommit på tal i intervjun. 
Tidsaspekten för studien fick oss därför att avstå ifrån Söderlunds self report, då empirin var 
tvungen att begränsas.  
 
Ytterligare ett bortfatt tillkom när fördjupning i teorikapitlet gav oss mer kunskap angående 
det sociokulturella perspektivets syn på kommunikation. Då vi i förväg inte kunde förutse 
något resultat var proportionerna av kommunikationen i vårt intresse att titta på under 
observationerna. Insamlandet av dessa proportioner förbereddes för i en schematisk 
observation. Att urskilja kommunikation ifrån sitt sammanhang ses dock som svårt utifrån det 
sociokulturella perspektivet, eftersom kommunikation ingår i en situations helhet. Ett 
kvantitativt insamlingsinstrument skulle därför inte göra studien rättvis och därför valdes 
schematisk observation bort. Långt in i studien såg vi ändå att den bidrog till studien genom 
att påvisa hur stor den kommunikativa delen i ord är. Men då kroppsspråk, mimik, bilder, 
tonläge och situation tillsammans påverkar kommunikationen kändes de kvantitativa 
resultaten inte längre relevanta för denna studie eftersom det löpande protokollet redovisar 
detta. 

Studiens trovärdighet och giltighet 
De etiska och vetenskapliga aspekterna har varit prioriterade i arbetet med resultatet för att 
studien skall bli så tillförlitlig som möjligt. Däremot är det inte att glömma att studien 
omfattas utav fyra pedagoger, där en utav dem numera utbildar pedagoger i skapande 
pedagogik. Resultatet bör därför läsas utifrån den omfattningen. 
 
Studiens flertal trianguleringar kan ses öka tillförlitligheten i studien. Lökken och Söbstad 
(1995) preciserar begreppet metodtriangulering med ordet ”flermetodval”. Studiens varierade 
metoder för datainsamling kan ses öka noggrannheten. Observation kan definieras som en 
uppmärksam iakttagelse, Lökken och Söbstad (a.a.). Vidare skriver författarna att det inte går 
att observera allt i en observation. Vid observationer är det därför av vikt att avgränsa 
verkligheten och fokusera på händelser vi vill ha mer kunskap om. Att styrka observationer 
med andra metoder, t.ex. intervju kan därför göras med fördel, då mer information kan 
beskrivas. I denna studies datainsamling ägde en intervju med vardera pedagog rum efter den 
observerade bildaktiviteten, där kunde bl.a. händelser från aktiviteten lyftas upp. Då ett samtal 
förs mellan människor dansar orden och det sker ett samspel, menar Kvale (1997). Detta 
samspel förstelnas när orden från ljudupptagning förs ner som text. Han skriver också att 
dessa förstelnade ord, som är talspråk, tolkas då de förs ner till skriftspråk. Vi har under vår 
resultatredovisning sammanfattat de inblandade pedagogernas yttranden i berättande texter, 
och även stärkt dessa med direkta citat. Under processens gång har vi tagit hänsyn till tal och 
samspel för att få fram så sanningsenligt resultat som möjligt, I en intervju är riktiga och 
fullständiga citat från respondenten målet, (Lökken & Söbstad, 1995). Respondentens synsätt 
och perspektiv är det intervjuaren ska fånga. Att använda sig av ljudupptagning underlättar 
intervjusituationen, eftersom det är svårt att hinna anteckna alla svar med papper och penna. 
Vi använde en diktafon för att dokumentera intervjun. Då fanns möjligheten att kunna lyssna 
på intervjuerna flera gånger för att kontrollera att vi hört rätt. Kihlström (2006) utvecklar att 
intervjumaterialet måste kodas utan att meningen går förlorad. Att stärka intervjun med 
direkta citat kan ge resultatet större trovärdighet.  
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I resultatredovisningen har exempel från både observationer och intervjuer skrivits ut i studien 
vilket ger vårt resultat större trovärdighet. 
  
I denna studie är vi två forskare som studerat samma fenomen, även detta är en form av 
triangulering. Detta, pointerar Lökken och Söbstad (1995), stärker studiens noggrannhet. På 
det sättet kan studien ses ur två olika filter, vilket är särskilt viktigt i observationer. Vi 
upplever en stor fördel med att ha varit två studenter i arbetet med studien. Händelser och 
uttal i observation och intervju har kunnat ses från två olika håll vilket har upplevts 
kompletterat varandra.  

Kunde studien ha gjorts på ett annat sätt? 
Våran tidigare bekantskap med förskolorna gjorde att vi hade en förförståelse för 
verksamheterna. Denna aspekt var vi väl medvetna om och försökte därför bortse från vad vi 
tidigare hade vetskap om. Som Kihlström (2006) diskuterat tidigare i kapitlet, angående 
observationer, väljer forskaren att titta på något redan bekant med nya ögon. En medvetenhet 
hos forskaren om detta måste finnas för att kunna se förbi det för givet tagna. Detta 
resonemang har genomsyrat vårt förhållningssätt genom hela studiearbetet. Efter att 
datainsamlingen är gjord finns tankar kring intervjufrågorna, hade följdfrågorna blivit andra 
om denna förförståelse inte ägt rum?  
 
Den väsentligaste intervjufrågan för studiens syfte var kort och uppfattades först som svår att 
besvara för den intervjuade pedagogen. Valet av en bred fråga gjordes för att minimera risken 
att leda pedagogen till sitt svar. Resultatet blev att pedagogen fick fundera lite innan svaret 
infann sig, vilket i sig inte var fel, men kanske kunde frågan ha preciserats mer.  
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Resultat kapitel 
Detta omfattande kapitel visar på vad studiens observationer och intervjuer resulterat i. 
Kategorier har uppkommit för att tydligare se kopplingar till studiens syfte. De är satta utifrån 
möjliga samband, totalt fyra kategorier som introduceras nedan. Dock behöver det förtydligas 
att resultatet vill visa på bredden av studien. Detta innebär att resultat som visas från en 
förskola kan vara liknade på en annan. Då ingen jämförelse vill göras mellan de olika 
pedagogernas insatser har de delar som ger bredd åt studien valts ut. Innan vi presenterar 
resultatet ges en kort presentation av förskolläraren som intervjuats kring skapande 
pedagogik. Därefter presenteras och ges en sammanfattning över hur de tre aktiviteterna som 
observerades gick till.  
 
Den första kategorin, Kommunikation i interaktion, innefattar kommunikationen mellan 
pedagog och barn då dessa interagerar. För att tydliggöra kommunikationen har den delats 
upp i två delar, verbal och tyst kommunikation. Verbal kommunikation är ord och den tysta 
kommunikationen är kroppsspråk.  
 
Den kategori som presenteras därefter är, I aktivitetens skeende, och behandlar det vi uppfattar 
som pedagogens sätt att inbringa skaparlust hos barnen i aktiviteten. Olika former utav 
bekräftelser benämns och hur dessa kan ses som positiva för den kreativa känslan hos barnen. 
Medupptäckande förhållningssätt från pedagogen och dess verktyg lyfts upp. Följaktligen 
lyfts pedagogernas yttranden om hur intresse hos barnen kan skapas, för att tillslut övergå i 
barnens inflytande och påverkan av aktiviteten.  
 
Om planering och utvärdering handlar tredje kategorin som heter Pedagogens planering. 
Ämnet barns inflytande tas åter upp och även arbetets tid nämns. 
 
Den sista kategorin, Skapande interiör, behandlar det resultat som framgått angående den 
miljö som de skapande bildaktiviteterna bedrivs i. I denna kategori innefattar miljö det fysiska 
rummet och dess fördelar för skapande verksamhet. Även material och barnens tillgång till 
det berörs.  
 
För att tydliggöra resultatet och för att stärka textens trovärdighet har vi valt att presentera de 
flesta observationer och intervjuer i citat, vilket förtydligas genom indrag och kursivering. 
Några få sammanfattningar är gjorda, de är i berättande text och är indraget i olika stycken 
och omnämns som observationssammanfattning eller intervjusammanfattning. Den text som 
inte är indragen är våra ord och därmed våra tolkningar. Där finns även Reflektion där 
analyser från citat finns med.  

Presentation 
En kort presentation ges av de medverkande. Här presenteras även barnens fingerade namn 
tillsammans med ålder; år och månad. 
 
Söderlund 
Ros-Marie Söderlund har arbetat som förskollärare i drygt 30år. Idag föreläser hon b la. om 
ett arbetssätt med bild och form som hon varit med och arbetat fram, skapande pedagogik. 
Innebörden av skapande pedagogik är att utifrån skapande verksamhet stärka varje barn i 
bland annat självkänsla, motorik, språk, kreativitet och gruppkänsla också den sociala 
träningen stärks. I övrig text kommer hon att omnämnas som Söderlund.  
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Rinn-målningens förskola.   
Pedagogen på Rinn-målningens förskola har en förskollärarutbildning bakom sig och 
omnämns i detta kapitel som Pedagog R. Pedagog R medverkar i både observation av 
skapande bildaktivitet och i intervju efter aktiviteten. Under aktiviteten är fyra barn 
deltagande och deras fingerade namn är: Rasmus 5:4, Rikard 4:5, Robin 4:7 och Rita 3:11.  
 
Aktiviteten startade med att de fyra barnen fick hålla i en handduk, varje barn höll i varsitt 
hörn. En guldfärgad boll skulle sedan föras fram och tillbaka på handduken. Detta genom att 
barnen lyfte och sänkte handduken. Därefter förflyttade sig barnen, tillsammans med 
pedagogen, till ett annat rum och tog på sig förkläden. Aktiviteten fortsatte och nu skulle 
barnen göra samma moment som innan, men handduken och guldbollen ersattes av ett stort 
papper och färg. I resultattexten kommer denna förskola benämnas som förskolan med Rinn-
målningens förskola. 
 
Monsterförskolan. 
Pedagogen på Monsterförskolan förskola har en förskollärarutbildning bakom sig och 
omnämns i detta kapitel som Pedagog M. Pedagog M medverkar i både observation av 
skapande bildaktivitet och i intervju efter aktiviteten. Under aktiviteten är fyra barn 
deltagande och deras fingerade namn är: Max 4:6, Maja 5:5, Mimmi 5, och My 4:9.  
 
Avdelningen är uppdelad i grupper och vi fick följa med monsterguppen. De skulle smycka 
sina monsterdockor som de vid ett tidigare tillfälle skapat. Aktiviteten startade på så vis att 
pedagogen bad barnen komma in i det rum som tidigare varit avdelningens målarrum. Där 
möttes de av ett uppdukat bord. På bordet fanns saxar, lim, tygbitar, pärlor och paljetter av 
olika slag, som barnen fick använda till att dekorera sina dockor med. Pedagogen delade ut 
barnens dockor som låg på en hylla i rummet och presenterade därefter materialet. Barnen 
valde själva hur länge de ville sitta och dekorera sin docka. Då vi avslutade observationen satt 
två barn kvar, medan två lämnat rummet. I resultattexten kommer denna förskola benämnas 
som Monsterförskolan. 
 
Trollförskolan. 
Pedagogen på Trollförskolan har en förskollärarutbildning bakom sig och omnämns i detta 
kapitel som Pedagog T. Pedagog T medverkar i både observation av skapande bildaktivitet 
och i intervju efter aktiviteten. Under aktiviteten är fyra barn deltagande och deras fingerade 
namn är: Tilda 5:7, Tim 3:9, Teo 4:2 och Thomas 3:11. 
  
Pedagogen och barnen satte sig vid ett stort lågt bord. Pedagogen tog fram en tygpåse, barnen 
fick känna på påsen en i sänder, och sedan gissa vad som fanns inuti. Påsen öppnades därefter 
och i den fanns det trolldeg. Kavlar och former dukades fram som barnen fick använda. 
Barnen valde själva på vilket sätt de ville arbeta med degen och hur länge. Då ett barn 
lämnade bordet tycktes dock de andra också känna sig klara och aktiviteten avslutades. I 
resultattexten kommer denna förskola benämnas som Trollförskolan. 

Kommunikation i interaktion.  
Sammanställning av vardera observation ger ett resultat som visar att de skapande 
aktiviteterna i stor omfattning innehåller samtal mellan barn och pedagog. Dessa samtal kan 
ses ha olika utgångslägen, vilka presenteras nedan, därför väljs de olika samtalen 
fortsättningsvis att samlas under begreppet kommunikation. Då upptäckten av hur stor del 
verbal kommunikation utgjorde i den skapande aktiviteten sågs också samband för tyst 
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kommunikation, där kroppsspråk ses som kommunicerande. Sammanhanget för 
kommunikationen ses av stor vikt, därför måste situationen runt omkring tas i beaktning vilket 
det löpande protokollet skildrar.  
 
Verbal kommunikation.  
Den verbala kommunikationen bestod till synes av samtal pedagog och barn emellan. Både då 
pedagog tog initiativ till samtal och då barn tog initiativ. Genom de medverkandes samtal med 
varandra uppfattades aktiviteten föras framåt, d v s. med fortsatt kreativt skapande från 
barnens sida. Dessa samtal fördes näst intill oavbrutet under de tre observationstillfällena. Vid 
analys av varje observations helhet kan övervägande samtal till individ urskiljas. Däremot var 
detta inte samtal till ett och samma barn, utan alla barnen i gruppen uppmärksammades. De 
gånger pedagogerna verbalt riktade sig till hela gruppen var oftast när pedagogen ville 
synliggöra något för barnen, som att presentera material. Nedan följer ett exempel från varje 
förskola som observerats:  

 
Guidning och spontanitet. Rinn-målningens förskola var en gruppaktivitet då allas 
deltagande tillsammans gav aktiviteten resultat. Trots aktivitetens upplägg visar det löpande 
protokollet att samtalen övervägande är riktade mot det enskilda barnet, mer än till gruppen. 
Samtalen som fördes rörde aktiviteten, som exempelvis när pedagogen har hällt färg på 
pappret barnen håller i och säger:  
 

”Vad händer om du sätter dig ner Rita? /…/ Vad händer om du ställer 
dig upp Rasmus?”   
(Observation: 2007-11-06, Rinn-målningens förskola)  

 
/…/ Pappret ligger stilla på golvet och Rasmus uppmuntrar färger att 
rinna genom att säga till färgen att rinna. Detta leder till att alla 
barn, tillsammans med pedagogen säger ”Rinn, rinn!” riktat mot 
färgen.  
(Observation: 2007-11-06, Rinn-målningens förskola) 
 

Reflektion: 
Först visas det på hur pedagogen guidar barnen genom att ge dem förslag i form av öppna 
frågor. Pedagogen följer sedan med på barnets initiativ till att tala färgen i rörelse. Det 
enskilda barnets idé och pedagogens uppmärksammande av den idén blir föremål för 
kommunikation mellan pedagogen och barnet.  
 
Referera till gemensamhet. Aktiviteten med monsterdockorna hade påbörjats vid ett 
tidigare tillfälle då själva dockan gjordes. Under observationen arbetade barnen vidare med 
att smycka sina monsterdockor. I början av aktiviteten presenterade pedagogen det 
framställda materialet för barnen och samtalade då till hela gruppen:  

 
Pedagog: /…/ Sen har vi halsband här, om man skall vara snygg och 
gå på monsterfest.  
Max: /skratt/ Monsterfest!  
Pedagog: Ja, har ni inte varit på det. Halloween, var ni inte på 
monsterfest då? 
(Observation: 2007-11-09 Monsterförskolan.) 

 
När barnen sedan satte igång med sitt kreativa skapande förde pedagogen övervägande 
individuella samtal med barnen: 
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P: E det ett julmonster Max?  
Max: Ja ja.  
P: Vad fin den blev Max.  
Mimmi: En pumpa!  
P: Ja, pumpa kan man ju ha, det passar ju på monster. 
(Observation: 2007-11-09 Monsterförskolan.) 

 
Under aktivitetens gång startade pedagogen också vid några tillfällen samtal med hela 
barngruppen.  

 
P: Tror ni mamma och pappa vågar gå in om vi hänger upp dom 
(monsterdockorna) i hallen? 
Mimmi: Nej. Fast jag ska inte hålla min mamma i handen./Skratt/ 
P:/Skratt/ Men jag tycker dom ser snälla ut. Dom ser snälla ut Max, 
tycker jag. 
Max: (svara något ohörbart)… inte snälla. 
P: E dom inte snälla? 
Max: Nä. 
P: Nä. 
(Observation: 2007-11-09 Monsterförskolan) 
 

Reflektion: 
Genom Pedagog M:s hänvisning till den gemensamma upplevelsen kring Halloween kan 
gruppen känna gemenskap i samtalet. Detta fortsätter då pedagogen för in samtalet kring att 
hänga dockorna i taket. Detta upplevs som lite busigt, särskilt när Mimmi svarar som hon gör. 
Samtalet kan ses innehålla olika syften. Dels vart dockorna ska hängas när de är klara och dels 
som ett samtal där pedagogen bjuder in barnen till konversation. Även om frågan är öppen 
ställd till alla barn övergår pedagogen till samtal med individen då Max får påståendet att 
monstren ser snälla ut. Det skapas ett socialt samspel. 
 
Intresse blir gemenskap. Aktiviteten på Trollförskolan startade med ett gemensamt samtal 
där gissningar kring tygpåsens innehåll stod i fokus. Då barnen sedan började arbeta enskilt 
med trolldegen fördes mer enskilda samtal mellan pedagog och barn. Samtalen rördes till 
större del inom aktivitetens ram, som exempelvis: 

 
Teo: Jag vill ha en sån grön. En sån. 
P: Menar du den som Tilda håller i nu? 
Teo: mmm. 
På bordet framför Tilda ligger en hög med olika formar. Pedagogen 
tar en liknande form och räcker den till Teo. 
P: Varsågod. 
Teo: Nä, en sån här. (Teo har just fått en vit kavel med gröna handtag 
utav Thomas som sitter bredvid) 
P: Jaha, en kavel heter det. 
Teo: En kavel. 
(Observation: 2007-11-14, Trollförskolan.)  

 
Teo: Och jag vill ha ett lejon. Ett lejon hjärta. 
P: Den röda är ett lejon.  
Pedagogen räcker den röda lejonformen till Teo.  
Pedagogen tittar på det Thomas gör. 
P: Det går ju bra Thomas. 
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Thomas. Mmm, mmm. 
Teo: och jag gör en (ohörbart) 
Pedagogen ser på Thomas. 
P: Har du bara lite kvar. 
Teo: Jag fick ett lejon! 
P: Du fick ett lejon. Hur låter lejonet? 
Teo: Grrr… 
P: Grrr 
Teo: Han ryter. 
P: Ryter. 
Båda ser på varandra och ler samtidigt som de ryter.  
(Observation: 2007-11-14, Trollförskolan.)  

 
Reflektion: 
Pedagogen uppfattas i dessa två exempel ta tillvara på barnens handlanden i aktiviteten och 
utgår ifrån dessa för att samtala med varje enskilt barn. Samtalen blir kommunikation mellan 
barn och pedagog under aktivitetens gång. Genom pedagogens agerande att ryta tillsammans 
med barnet upplevdes samtalet som glädjefyllt och relationsstärkande.  
 
Socialt. Under aktiviteten på Trollförskolan samtalas också om andra saker som inte direkt 
rör aktiviteten i sig: 
 

Tilda: Vet du Pedagog T och (säger något ohörbart) 
P: Nä? 
Tilda: Pannkakstårta, riktig pannkakstårta! 
P: Vad hade hon i pannkakstårtan Tilda? 
Tilda: (säger något ohörbart då Tim talar samtidigt) 
P: Vänta lite Tim 
Tilda: Pannkakor, 
P: Ja.. 
Tilda: Grädde och sylt. 
P: Det låter ju fantastiskt. 
(Observation: 2007-11-14 Trollförskolan) 
 

Reflektion: 
Då barnen sitter och degar uppkommer andra händelser som barnen gärna berättar om. 
Följdfrågor och kommentarer från pedagogen tyder på ett intresse av Tildas historia. 
Aktiviteten upplevs på detta sätt få ytterligare ett syfte utöver skapandet i sig då personliga 
samtal förs. 
 
Tyst kommunikation  
Den tysta kommunikationen ses här i form av kroppsspråk. Till en början presenteras 
observationssammanfattningar över pedagogens positioner i rummet på vardera förskola för 
att visa på pedagogens tysta kommunikation i möten med barnen. Därefter följer exempel på 
tyst kommunikation kommunicerat ifrån barnen.  
 
I barnens höjd. Pedagog R delade upp aktiviteten med rinn-målingen i två delar. Den första 
delen, med handduken och guldbollen var i ett mindre rum.  
 

/…/ Pedagogen sitter på knä intill barnen på handdukens långsida./…/ 
Pedagog R reser sig och går och hämtar bollen som rullat iväg. Går 
tillbaka och sätter sig bredvid barnen på knä./…/ 
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När den andra delen utav aktiviteten skulle utföras gick vi till ett större rum. 
 

/…/ Pedagogen står upp bakom barnen och knyter förklädena. /…/ 
Pedagogen står upp och häller färg på pappret, ställer flaskan på 
bordet och sätter sig på knä intill papprets långsida. /…/ Sprutar på 
färg på pappret, samtalar med barnen och sätter sig på huk intill 
barnen. /…/ Pedagogen reser sig upp, hämtar några flaskfärger och 
ställer dem på bordet intill, häller på mer färg på pappret. Sätter sig 
sedan på knä igen intill barnen. /…/ Barnet släpper pappret, 
pedagogen tar barnens plats och håller i pappret. Pedagogen sitter 
hela tiden på knä. /…/ Pedagog R sitter på knä vid papprets långsida 
/…/ 
(Observationssammanfattning: 2007-11-06,Rinn-målningens förskola) 
 

Reflektion: 
Pedagogen höll sig större delen av aktiviteten med ansiktet i barnens nivå. Pedagogens val av 
position gav en uppfattning av delaktighet även om hon inte var direkt delaktig då barnen var 
de som utförde aktiviteten. Pedagogen upplevdes kommunicera intresse och samhörighet för 
den pågående aktiviteten till barnen på detta sätt. 
 
Tillgänglig. Barnen tog plats vid bordet och Pedagog M tog ner de redan påbörjade dockorna 
från en hylla. 
 

/…/ Pedagog M står bakom två utav barnen och räcker Mimmi sin 
docka. /…/ Pedagogen står mellan Max och Maja och visar genom att 
hålla upp och prata kring de olika material som finns framdukat på 
bordet. /…/ Pedagogen står vid bordets kortsida och ser på Max, 
sätter sig på huk vid sidan om hans stol. /…/ Barnen arbetar 
självständigt med dockorna, pedagogen står bakom en utav stolarna 
och håller händerna på den, samtalar med barnen. /…/ Pedagogen 
går runt bordet och tar kort på barnen. /…/ Pedagogen står bakom ett 
Majas stol, lutar sig lite över och hjälper henne. /…/ Max har lämnat 
rummet och pedagogen sätter sig ner på hans stol./…/ 
(Observationssammanfattning: 2007-11-09. Monsterförskolan) 
 

Reflektion: 
Aktivitetens utformning insisterade inte på pedagogens deltagande utan snarare tillgänglighet. 
Pedagogens stående position upplevdes ge barnen frihet i sitt skapande, men samtidigt 
kommunicerade pedagogen tillgänglighet och gemenskap genom sin verbala kommunikation.  
 
Central placering. Då aktiviteten på Trollförskolan skulle börja satte sig pedagogen vid 
bordet med barnen. 
 

Pedagog T sätter sig vid bordets långsida. Det finns två stolar  
bredvid henne och två stolan på bordets gaveln. /…/ Tilda och Tim 
sätter sig på samma sida som pedagogen. Tim sitter närmst Pedagog 
T. Teo sätter sig intill pedagogen, fast på bordets kortsida och 
Thomas på stolen intill Teo. /…/ Pedagogen sitter som i mitten /…/ 
Pedagogen sträcker sig efter en form som ligger framför Tilda och ger 
till Thomas. /…/ Pedagogen reser sig och hämtar en penna till Tim, 
sätter sig sedan på stolen igen. /…/ Pedagog T reser sig och ställer 
dig bakom Thomas stol. Hon lutar sig lite över honom och borstar 
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bort lite mjöl /…/ Pedagogen sätter sig på stolen igen. /…/ Pedagogen 
går och hämtar en bricka till Thomas./…/ 
(Observationssammanfattning: 2007-11-14 Trollförskolan) 

 
Reflektion: 
Genom sin placering vid bordet och även sin sittande position upplevdes pedagogen 
kommunicera sin delaktighet i aktiviteten. Att hon satt mittemellan barnen bidrog till synes 
till ett naturligt samspel med barnen. Endast kortare stunder reser sig pedagogen upp, för att 
sedan återgå till sin plats kring bordet. 
 
Barnens tysta kommunikation har visat sig genom att barnen till synes har stannat upp i det de 
gör. Vad som sedan skett har berott på hur pedagogen valt att handla. Delar av 
observationerna har visat barn som inte verkar komma vidare i sitt skapande arbete. 
Pedagogerna har då valt att handfast hjälpa barnet samtidigt som verbal kommunikation 
förekommer. Följande exempel kommer från Monsterförskolan: 
  

”Max sitter och håller i sin docka. Han sitter ett par minuter utan att 
säga någonting. Pedagogen står vid bordets kortsida och ser på Max, 
sätter sig på huk vid sidan om hans stol. Pedagogen frågar om 
dockans kön. Det är en han. Framför dem på bordet ligger det blåa 
garn som Max bestämt skall vara dockans hår. Pedagogen frågar 
pojken om han skall sätta på hår på sin docka och pojken svarar att 
han inte kan. Max ger pedagogen dockan och pedagogen tar emot 
den. Pedagogen visar barnet genom att limma på dockans huvud och 
lägga på en bit blått garn. Samtidigt förklarar pedagogen vad som 
sker. Pedagogen uppmuntrar sedan pojken att göra själv. Pedagogen 
ställer sig nu vid sidan om Max stol och ser på när pojken själv 
limmar och sätter på garnet.”  
(Observation: 2007-11-09 Monsterförskolan.) 
 

Reflektion: 
Max sitter och säger ingenting, vilket pedagogen kan tydas se. Genom att sätta sig ner bredvid 
Max signalerar pedagogen intresse för pojkens eventuella problem. Samtal kring dockans kön 
kan ses som en öppning, vilket leder till att Max ser sig själv inte kunna sätta på hår på 
dockan. Pedagogens agerande visar sig hjälpa Max att komma vidare i sitt skapande arbete.  

 
På Trollförskolan uppstod en liknande situation. 
 

”Thomas kavlar ut degen och sätter dit en form så att degen tar 
formen utav en bil. Pedagogen uppmuntrar Thomas att ta bort 
överflödig deg runt om bilen. Thomas använder sig utav kniven och 
skär bort deg, bilen går sönder. Thomas tittar ner på sin deg och 
rynkar sin panna, kroppen är ihopsjunken. Pedagogen frågar Thomas 
om det är en bil han vill ha och uppmuntrar honom att försöka igen. 
Thomas börjar kavla ut degen igen och lägger på formen ovanpå. 
Pedagogen ser mot Thomas några gånger under tiden han arbetar 
med degen och samtidigt som hon själv kavlar sin deg. Thomas 
stannar upp i sitt skapande. Pedagogen ser på honom, reser sig och 
ställer sig bakom Thomas stol. Pedagogen frågar om hon skall hjälpa 
honom och Thomas nickar. Pedagogen uppmuntrar Thomas att de kan 
hjälpas åt och tillsammans ta de bort överflödig deg. Degen tar form 
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 av en bil, Thomas ler och pedagogen uppmuntrar honom att lägga 
degbilen på en bricka. Pedagogen går och hämtar en bricka till 
Thomas.” (Observation: 2007-11-14, Trollförskolan.) 
 

Reflektion:  
Thomas kroppsspråk signalerar missnöjsamhet över att degbilen gick sönder. Pedagogens 
uppmuntran till Thomas att försöka igen kan ses som en insikt från pedagogen om att Thomas 
verkar vara angelägen om att få ut sin degbil. Pedagogen följer upp Thomas försök och 
hjälper honom sedan mer handfast. Kommunikationen Thomas för är med sitt kroppsspråk, 
pedagogens respons är blandad med ord och handling. Antagande kan här göras att genom 
den relation som pedagogen och pojken upplevs ha, handlar pedagogen utifrån sin 
förförståelse, vilket Thomas visar positiv respons på.  
 
Ytterligare ett exempel då Pedagog M uppmärksammar kroppsspråket hos en flicka. 
 

Då barnen under en stund smyckat sina dockor, stannar My upp i sitt 
arbete och tittar bort mot en hylla där annat material står. Pedagogen 
frågar My ifall hon ser något som hon vill ha. Flickan svarar inte och 
pedagogen frågar igen. My svarar fortfarande inte, men ser hela tiden 
bort mot hyllorna. Pedagogen samtalar och hjälper de andra och efter 
en liten stund hoppar My ner från sin stol, går fram till hyllan och 
säger; ”Jag vill ha glitter!”  Pedagogen tar ner glitterburken, ler mot 
My och talar med glatt tonläge; Glitter?! Ja, det kanske är 
häftigt./…/” 
(Observationssammanfattning: 2007-11-09 Monsterförskolan.) 
 

Reflektion: 
Utifrån frågan pedagogen ställer till My har han troligen uppmärksammat hennes blick mot 
hyllorna och intresserar sig för vad hon önskar. När My till slut uttrycker med ord sin önskan 
tillmötes går han hennes önskemål genom att ta fram glittret. Pedagogen kan ses som 
uppmärksam för barnens intressen, samtidigt som barnen har inflytande och påverkan av 
aktiviteten.  

I aktivitetens skeende                     
Denna kategori handlar om det vi tolkar som pedagogens strävan efter att inbringa skaparlust 
hos barnen under aktiviteten. Från de observerade aktiviteterna har här pedagogens arbetssätt 
satts i underkategorier. Dessa underkategorier kan sammanfatta hur pedagogerna för 
aktiviteten framåt under aktiviteternas gång. I exempel som observationerna visar kan 
pedagogerna på olika sätt bidra till en lust hos barnen att fortsätta sitt skapande arbete. 
Underkategorierna är bekräftelse, medupptäckare och skaparglädje. 
 
Bekräftelse 
Alla tre pedagogerna som ingick i studien uppfattades bekräfta barnen under aktiviteten. Olika 
former av bekräftelse kan urskiljas, vilka presenteras nedan.  
Bekräfta med värdering: 
 

”Dom blir jättehäftiga.” 
”Ja, så fint det blev.” 
”Du fixar det.” 
”Ni har en massa bra idéer ju.”  
(Observation:2007-11-09, Monsterförskolan) 



 34 

Reflektion:  
Pedagog M bekräftade under observationen både produkten och även barnens personliga 
insatser.  
 
Bekräfta genom att dela barnens entusiasm;  
 

Trollförskolan: Ett barn försöker öppna ett nytt paket med formar och 
när hon får upp det hörs följande samtal:  
P: Ska du hälla ut dom?  
Barnet häller ut dom.  
Teo: Åh, en kavel.  
P. Wow!  
Teo: Wow!  
Glädjeskrik från barnen.  
P: Vad många figurer!  
(Observation:2007-11-14, Trollförskolan) 
 

Reflektion: 
Glädjen barnen visar genom tonläge och ord, då Teo ser en kavel, anammar pedagogen. Med 
entusiastisk röst delar hon barnens glädje.  
 
Bekräftelse kan även vara att det barnet uppfattat är vad pedagogen uppfattat;  

 
På förskolan där barn och pedagog arbetar med trolldeg hörde vi att pedagogen ofta 
upprepade det barnet sade. Nedan följer ett utav de samtalen. Pedagogen intresserar sig för 
vad Teo gör.  

 
P: Vad gör du nu för någonting, Teo? Vad blev det? 
Teo: Jag vet inte.. 
P: Ska vi titta på måttet, brukar vara lättare än att se det i degen, vad 
ser det ut som? Det var väldigt svårt att se. 
Teo: Ett hus. 
P: Du tycker att det ser ut som ett hus ja. 
Teo: Nej, jo. 
P: Jag vet inte… Teo. (säger något ohörbart). 
P: Du kan ju bestämma för att det ska vara något annat, som du 
tycker det ser ut som. 
( Pedagog och barn säger något ohörbart.) 
Teo: DET ÄR EN TJOCK MÄNNISKA!! 
P : En tjock människa kanske...ja, det kan det ju vara. 
(Observation:2007-11-14 , Trollförskolan) 

 
Även i aktiviteten med Rinn-målningen såg vi exempel på att pedagogen upprepade det 
barnen sade. 

 
Pedagogen har rest sig upp och står vid bordet där flaskfärgerna står. Barnen står och ser på 
färgerna på pappret, samtidigt som de håller i var sitt hörn av det stora vita pappret. Ett barn 
uttrycker sina tankar. 

 
Robin: Om man blandar blå och gul… 
P: Mmm…  
Robin:…då blir det Sveriges flagga! 
P: Blir det de?! 
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Robin: Ja... 
Robin: Kolla. (Pekar på pappret där det finns blå och gul färg.) 
På pappret finns gul och blå färg bredvid varandra.  
(Observation: 2007-11-06, Rinn-målningens förskola) 
 

Reflektion:  
I varje bekräftelse kan ett möte mellan pedagog och barn urskiljas, vilket till synes leder till 
att barnen fortsätter sitt skapande. Pedagog M uttalade flera gånger vilka bra idéer barnen 
hade. Pedagog T tolkas uppmuntra barnens egna uppfattningar då barnet själv får komma 
fram till vad figuren föreställer, hennes medhållande om att det kanske är en tjock människa 
bekräftar Teos åsikt. Likaså Pedagog R anammade barnets tankar om att färgerna skapar 
Sveriges flagga. Detta tyder på att pedagogerna har ett öppet förhållningssätt i avseende om 
något är rätt eller fel, vilket leder oss in på nästa underkategori där pedagogernas intagande av 
roll i aktiviteterna redogörs för.  
 
Medverkan 
Att ställa öppna frågor till barnen där pedagogen spinner vidare på barnens svar kan ses som 
en form av medupptäckande. Detta var något som sågs under observationstillfällena. Det 
första observationsutdraget kommer från Rinn-målningens förskola. 
 
Pedagog R häller färg som barnen valt, samtidigt som ett samtal förs. Efter ett tag sätter sig 
alla barnen på golvet och pappret blir liggande. Pedagogen häller på mer färg. 

 
P: Fast den här ligger ju alldeles stilla, vi får se till att den rinner 
också. 
Rasmus: Rinn, rinn. 
P: Hjälper det att säga till?! 
Rasmus: Rinn! 
P: Rinn! 
Alla barn: Rinn, rinn! 
(Observation: 2007-11-06,Rinn-målningens förskola) 
 

Reflektion: 
Pedagogen hör barnen uppmuntra färgen att rinna och ropar själv Rinn! Rinn! Detta intresse 
av barnens tillrop kan ses som egenskap av medupptäckare. Intresses kan även leda till stärkta 
band mellan pedagogen och barnen, vilket i sin tur kan föra aktiviteten framåt. Pedagogens 
intresse för barnens förslag ses som uppmuntrande för barnen då de får inflytande över 
aktivitetens händelseförlopp. Senare i observationen frågar Rasmus efter grön färg. 
 

Rasmus: Men ingen grön… 
P: Vill du ha grön Rasmus? 
Rasmus: Ja. 
Robin: Kolla! Grön blev av gul och blå! Kolla! Grön! Det är redan 
grön!  
P: Var då någonstans? 
Robin: Kolla! På det blåa och det gula! 
P: Här? 
Robin: Ja, det har blandat sig till grön. 
P: Ja, vem vet, vi kanske inte behöver någon grön då? 
Alla barn: Joho! 
P: Gör ni det ändå? 
P: Vart ska jag hälla den? 



 36 

Rasmus och Robin: Där. ( pekar på pappret)  
(Observation: 2007-11-06, Rinn-målningens förskola) 
 

Reflektion:  
Som medupptäckare intresserar sig pedagogen för vad Robin upptäckt då han ser att det redan 
fanns grön färg på pappret. Pedagogen upplevs inte värdera barnets upptäckande utan utstrålar 
istället en nyfikenhet av vad Robin har upptäckt genom att ställa frågor och att titta. Detta 
upplevs ge aktiviteten energi och utvecklar den framåt. 
 
Ovanstående visar exempel på pedagogens medupptäckande i form av samtal med barnen. 
Medupptäckande kan också vara av mer fysisk karaktär. Aktiviteten Rinn-målningen har 
pågått en stund då pedagogen byter plats med ett utav barnen. Här följer ett utdrag från det 
löpande protokollet. Observationen har pågått ca 20 minuter. 
 

Pappret ligger stilla på golvet. Pedagog R sitter på knä vid papprets 
långsida och frågar barnen om bilden är färdig. Något barn svarade 
”Ja” och någon ”Nä”. Rikard svarar att den måste torka först. 
Rasmus frågar för tredje gången om han får måla med pensel. 
Pedagogen svarar att han kan få göra det sen, nu kan han få hälla lite 
färg istället. Rasmus ler och svarar ”Ja”. Rasmus släpper pappret, 
pedagogen tar barnens plats och håller i pappret. Pedagogen sitter 
hela tiden på knä. Pedagogen ger Rasmus en flaskfärg och Rasmus 
börjar hälla färg på pappret. Något barn konstaterar att färgerna 
blandas och pedagogen ser på pappret där barnen visar. Alla fem som 
är delaktiga ser hela tiden på pappret där färgerna rinner. Pedagogen 
höjer pappret. Barnen ser på hur färgen rinner. De andra barnen 
frågar när de är deras tur att få hälla på färg. Pedagogen ber Rasmus 
att ta pappret igen. Pedagogen tar flaskan med färg och frågar ett 
annat barn vilken färg det barnet vill hälla.  
(Observation:2007-11-06, Rinn-målningens förskola) 
 

 Reflektion: 
Här blir pedagogens roll som medupptäckare mer fysisk då pedagogen byter plats med ett av 
barnen. Pedagogen gör nu fysiskt det som barnen tidigare har fått verbala förslag på att pröva, 
d v s höjer pappret. Det är inte bara pedagogen som byter plats utan även barnet som tar 
pedagogens plats och nu häller färg. Vi uppfattar en gemenskap då barn och pedagog kan ta 
varandras platser. Kontentan blir att de gör detta tillsammans, de upptäcker tillsammans. För 
att ytterligare belysa öppna frågor följer ytterligare ett exempel från Rinn-målningens 
förskola, följt av ett exempel från Trollförskolan.  
 
Barnen står och håller i pappret och pedagogen har hällt på färg. Färgen rör sig inte. 
Pedagogen sitter på huk vid sidan om säger då: 

”Om någon sätter sig ner och någon ställer sig upp, vad händer 
då?”(Observation:2007-11-06, Pedagog R) 

 
Alla sitter vid bordet. Trolldegen har kommit fram från tygpåsen och ligger framför 
pedagogen. Samtal kring hur man skall dela lika har först. Pedagogen frågar då: 

P: Vad behöver vi ha för någonting när vi ska dela den då? 
B2: Kniv!! (Observation:2007-11-14, Pedagog T) 
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Reflektion:  
Vår slutliga tolkning av pedagogens förhållningssätt som medupptäckare är att verktyget som 
används är de öppna frågorna. Exemplen ovan visar på två olika sätt att ställa öppna frågor. 
Pedagog R ger förslag på vad barnen kan göra och skapar nyfikenhet genom att undra vad 
som händer då. Frågan kan också ses som gruppstärkande, där pedagogen genom tal är aktivt 
med i aktiviteten. Pedagog T frågar en mer öppen fråga där barnen får tänka till själva vad 
som kan användas för att dela degen med. Inga indikationer har getts som visar på att 
pedagogen sitter inne med ett svar. Genom att pedagogen inte själv delar degen till barnen 
finns utrymme att skapa gemenskap i gruppen.  
 
Skaparglädje  
Ovanstående underkategorier har berört pedagogens arbetssätt under aktiviteterna, efter vad 
observationerna har visat. Under intervjuerna samtalades om hur pedagogerna kan inspirera 
barn till kreativitet i skapande aktiviteter. Pedagogernas yttranden om hur de själva kan bidra 
till barnens skaparlust och kreativitet presenteras här, med början på Rinn-Målningens 
förskola.  

”Pedagog R: Mmm..ja framför allt genom att ha, ee, gjort aktiviteten 
innan och visat på, alltså, göra dom nyfikna, göra så att dom vill, att 
dom själva frågar efter det. Det tycker jag är det allra mest..det bästa 
för då vet man att det verkligen är självvalt. Eller att man sitter och 
gör någonting, när dom, när barnen kommer eller när man ska dra 
igång någonting. Till exempel en trolldeg..så brukar dom ju bli 
nyfikna bara man sätter igång och ska göra degen så vill dom gärna 
vara med och så. Eller så fråga om dom vill göra, barnen är ganska 
initiativrika själva. Frågar efter mycket och så.  
Linda: Vad frågar dom efter då?  
Pedagog R: Emm..måla, dega, emm, klippa, klistra. Det räcker ju till 
exempel att en gjorde en spindel nu till halloween och så vill dom 
andra göra det också, sen... Dom får ju med varandra. Och då känner 
jag att dom har valt det själva… Sen är inte jag sån att alla måste 
göra allting. Jag brukar inte tvinga barnen eller säga att men nu ska 
vi göra det här.”  
(Intervju: 2007-11-06, Pedagog R.) 

 
Pedagogen från Monsterförskolan svarade såhär: 
 

”Mycket e ju, miljön e ju av jättestor betydelse. Sen gör det mycket 
hur man själva är. Om man sätter sig ner och gör någonting så 
kommer ju barnen oftast. Så det är väl egentligen det. Det största är 
väl när man sätter sig ner själv så.”  
( Intervju, 2007-11-09, Pedagog M.) 

 
Pedagogen från Trollförskolan svarade först utifrån dagens aktivitet och övergick sedan till 
aktiviteter överlag. 
 

”Arbetet idag då, så tänker jag liksom att det inspirerar dom genom 
att dom ska få komma på olika lösningar själva, men man måste ju 
också presentera annars olika sätt, annars kan dom ju inte veta vad 
det finns liksom att välja på då. Det är ju inte bara till att lägga fram 
det här materialet och så ska dom, man tro, att dom vet precis hur 
man ska göra. Man vill ju att det ska komma ifrån dom själva, men 
man måste ju också presentera hur man kan använda sig av 
materialet då.”( Intervju: 2007-11-14, Pedagog T.) 
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Reflektion: 
Alla tre pedagoger nämner pedagogen själv som verktyg för att inspirera barnen och då i form 
av att sitta ner tillsammans med barnen. Pedagog R och pedagog T uttrycker en önskan om att 
barnen själva ska känna vilja till skapande. Genom att pedagogen själv gör någonting kreativt, 
eller att något annat barn gör någonting, skapas lust hos flera andra barn.  
 
Senare i intervjun uttrycker Pedagog R sig så här kring barn som sällan vill delta i olika 
aktiviteter. 

”Sen finns det barn som aldrig vill göra någonting, och dom får man 
ligga på lite mer för att dom behöver också bara ibland få vara 
delaktiga för tror jag att man vinner rätt så mycket, just dom barnen 
får man pusha, eh, på ett smidigt sätt då, inte tvinga men ändå, ja, att 
man vaggar in dom i lite gemenskap eller så. Och dom barnen som är 
på det sättet har man sett då på ett halvår ett år att det händer 
jättemycket där som, helt plötsligt börjar dom är med lite och det blir 
smidigare varje gång som man ska göra någonting tillsammans. Det 
är inte konflikter varje gång utan dom upptäcker glädjen i att deras 
grejer sitter uppe på väggen tillsammans med dom andra eller i min 
portfolie finns det.. där har jag också som alla andra har. 
(Intervju: 2007-11-06, Pedagog R.) 
 

Reflektion: 
En insikt om barnens intresse kan tydas från pedagogen. Framstegen pedagogen berättar att 
barnen gör visar att pedagogen funnit just de barnens sätt att motiveras på. Att dessa framsteg 
kan märkas efter ett halvår tyder på att barnens intresse inte behöver skyndas fram. Alla barn 
är olika och har olika intresse för skapande. Att använda sig själv som verktyg till att fånga 
barnens intresse kan vara ett redskap för pedagogen.  
 

I intervjun med Söderlund berättar hon att vissa barn vill titta på och 
då skall det accepteras. Hon säger att de kommer när de är redo och att 
alla barn tar olika lång tid på sig, vilket de måste få göra. 
(Intervjusammanfattning: 2007-10-28,  Söderlund) 
 

Reflektion:  
Att fånga ett intresse hos barnen är av vikt vid skapande aktiviteter, men att få vänta och 
närma sig i sin takt kan också vara en form av att skapa intresse. 
 
Ytterligare tankar om vad som inspirerar barn till skapande aktiviteter handlade om material, 
att skapa lust och ge inflytande. Så här sade pedagog R under intervjun. 
 

”Linda: Tycker du att barnen skapar mycket om man säger under en 
dag på förskolan?  
Pedagog: Inte om man tänker på pyssel så gör vi inte så hemskt 
mycket här faktiskt…// Vi målar väldigt mycket och det här fria 
målandet också, vi tar fram stafflit och stafflit kan stå ute och dom kan 
vara flera stycken och att det blir liksom skaparlusten istället för att 
det alltid ska bli någonting. Det är roligare att se deras lust att bara 
prova på, för dom, många utav barnen är lite för små för att göra en 
produkt. Så då är det skönt bara att testa på olika material och, ee, ja 
det är skogsmaterial eller vad som helst. Lego kan också vara 
skapande”. (Intervju: 2007-11-06, Pedagog R) 
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Så här säger Söderlund om material, lust och inflytande. 

”Sandlådor är suveräna för alla barn där det ges utrymme för lek och 
skaparlust. Jobbar jag med så små barn ska det framför allt vara 
kravlöst. Att få lära känna och utforska materialet utan krav på 
resultatet. Då är leran ett fantastiskt material. Jag låter barnen leka 
med lera precis som Play do, bygga - rasa.”.  
(Intervju: 2007-10-28,  Söderlund) 
 

Reflektion: 
Pedagogernas breda syn på vad skapande material är, samt att det inte alltid måste bli något 
generar i en stor valfrihet för barnen, vilket kan ses som en faktor till barns skaparlust. För att 
aktiviteter skall ta form fodras planering från pedagogen, detta handlar nästa kategori om. 

Pedagogens planering. 
Planering av verksamhet blev ett samtalsämne under intervjuerna med de tre pedagogerna och 
Söderlund. Det finns många aspekter i ordet planering, vilka redovisas nedan.  
 
Söderlund uttrycker att planeringen är mycket viktig, likaså utvärdering. Hon säger att 
förberedelserna är grunden för ett lyckat arbete, men att barnen självklart skall få inflytande 
inom dessa ramar.  
 

”Det här med att inspirera barnen. Det är ju så här tycker jag, att 
alltså 90% ligger i att du är väl förberedd. Om du är väl förberedd, 
vet vad du gör och du har förberett så att du har allting på plats. Då 
fångar du barnen, om du jobbar med något du tror på. Men om du 
tvekar, att är det här riktigt bra då? Då utstrålar ju du det”.  
(Intervju: 2007-10-28, Söderlund.) 

 
Hon berättar vidare att planeringen alltid är viktig och att det gäller att 
vara medveten om att yngre barn inte orkar koncentrera sig lika länge 
som äldre. Söderlund berättar även att hon började sin planering med 
att utvärdera tidigare arbete, då detta är en viktig del av planeringen 
och nödvändig för fortsatt planering.  
(Intervjusammanfattning: 2007-10-28, Söderlund) 

 
Också pedagogen på Monsterförskolan lyfter upp vikten av planering. Det behövs planeras för 
att verksamheten skall bli något alls, säger pedagogen under intervjun. 
 

”Nej, det finns ju en grovplanering, det har man ju och så, Sen blir 
det ju mycket att man fyller i efteråt kan man säg så. Man har ju en 
planering så, den kanske inte gäller alltid så. Det är ju nästan så man 
får jobba att man skall ha, eller få barnen och ha inflytande osv. och 
jobba utifrån dom så får man ju nästan göra så känner jag. Sen måste 
man ju ha någon planering annars blir det ju ingenting./skratt/ om 
man inte har några idéer alls så”.(Intervju: 2007-11-09, Pedagog M) 
 

Reflektion:  
Genom att vara väl förberedd säger Söderlund att chansen att fånga barnens intresse är större. 
Pedagog M uttrycker att en planering måste finnas. Att planera kan tolkas på två olika vis. 
Planera genom att förbereda material för den skapande aktiviteten. Samt en personlig 
planering där pedagogens egen idé om vad materialet kan användas till finns. 
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Under intervjun med Söderlund berättade hon om sina erfarenheter från sitt arbetslag 
angående deras arbetssätt och hur de såg att det påverkade barnens kreativitet. 
 

”Det vi märkte var att glädjen fanns hela tiden, barnen tyckte det här 
var jättekul. Men vi kände liksom att dom fick hela tiden börja om på 
ruta ett på något sätt. Så dom fick aldrig vidareutveckla möjligheterna 
själva med materialet. Vi gav dem inte den chansen, och den 
möjligheten /…/Jag tror att det är såhär. Vi tror väldigt många att 
stimulans för barn är att man gör många olika saker. Jag ser det helt 
tvärt om. Stimulans för barnen är att man jobbar i lugn och ro med ett 
och samma material, så att barnen kan utveckla det till sitt. Det är 
stimulans. Jag tycker att det duttas för mycket med olika material, 
istället för att fördjupa sig”. (Intervju: 2007-10-28,  Söderlund) 

 
Reflektion:  
Söderlunds arbetslag såg möjligheter för barnens kreativa utveckling genom att arbeta längre 
med ett material, vilket ledde till att de strukturerade om arbetet med skapande aktiviteter.    
 
Detta arbetssätt har noterats på Trollförskolan:  
 

På Trollförskolan har pedagogerna möblerat om och börjar nu ta fram 
material så detta är synligt för barnen. Under en följdfråga på om hur 
nytt material presenteras uttryckte pedagogen vikten utav att låta 
barnen koncentrera sig på ett material i sänder. Pedagogen kan då ge 
barnen tips på hur materialet kan användas, för att sedan låta barnen 
själva få upptäcka. (Intervjusammanfattning: 2007-11-14, Pedagog T.)  
 

Reflektion:  
I planeringen ingår också hur materialet presenteras. Söderlund och Pedagog T berör samma 
punkt, att jobba med fåtal material i sänder. Att det arbetssättet fungerar kan ses vara 
beroende av pedagogens planering av aktivitetens upplägg då både Söderlund och Pedagog T 
betonar pedagogens roll som angelägen.   
 
Under intervjun med Pedagog R samtalades inte direkt om planering, däremot om arbetssätt. 
Strax före citatet har Pedagog R nämnt hur barnen inspirerar varandra till aktiviteter och hur 
skaparlusten kan födas genom att pedagogen gör någonting. 
 

”/…/jag tror att vi jobbar mycket så överhuvudtaget, att utan att 
skriva ner eller utan att tänka alldeles för mycket på det, att vi faktiskt 
följer barnen ganska mycket i det lilla i vardagen.” 
(Intervju:2007-11-06, Pedagog R) 
 

Reflektion: 
Vi tolkar pedagogens uttryck om det lilla i vardagen utifrån ett vuxet perspektiv. Det lilla för 
vuxna kan vara det stora för barnen. Detta kan ses som ett medupptäckande förhållningssätt 
där barnens intresse tas till vara och där vardagen kan göras spännande. 
 
Under observationer och intervjuer har det framkommit att alla de tre pedagogerna på 
förskolorna, som ingått i undersökningen, har en uttänkt fortsättning med sin skapande 
aktivitet.  
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Under intervjun med Pedagog R på Rinn-målningens förskola berättar hon hur ett fortsatt 
arbete med bilden kunde fortlöpa. 

 
/…/ jag tänkte att när den har torkat sen så ska vi kika efter bilder 
eller fantasi.. ja, vad ska man kalla det.. söka lite mönster och 
upptäcka saker genom passparto./…/  
(Intervju: 2007-11-06, Pedagog R) 

 
Monsterförskolans pedagog uttryckte tankar kring fortsatt arbete med dockorna både under 
observationen och intervjun. 
 

/…/ vi kanske skall fixa armar nästa gång, skall vi göra det?/…/ 
(Observation: 2007-11-09, Monsterförskolan) 
 
”Helst vill man ju att det skall fortgå ett tag och så. Nu ska vi väl hitta 
ett bra ställe och hänga upp dem på eller man kan ju göra hus till dom 
här, ja eller någon sånt.” 
(Intervju: 2007-11-09, Pedagog M) 

 
På Trollförskolan var en fortsättning på arbetet uttalat under observationen. 
 

P: Tror ni vi kan baka dom här?  
Teo: mmm, till mat istället..  
P: Jag tror faktiskt att det är så här att med trolldeg, kan man om man 
vill, sätta in dom i ugnen, i en riktig ugn.  
Lite senare återkommer frågan om att torka i ugn.  
Teo: Kan man…kan man inte skicka in den i en riktig ugn?  
P: Jo man kan faktiskt göra det, man kan torka degen en liten, liten 
stund i ugnen.  
(Observation: 2007-11-14, Trollförskolan.) 
 

Reflektion: 
Dessa exempel visar på att de skapande aktiviteter som observerades inte bara skulle göras 
vid ett tillfälle, eftersom alla tre pedagoger i denna studie presenterade någon form av 
fortsättning. Deras uttalanden kring det fortsatta arbetet kan ses som en del av aktivitetens 
helhetsplanering. 
 
Något senare under intervjun kom frågan upp om hur pedagogen på Monsterförskolan tänkte 
kring sitt arbete, rent tidsmässigt. 
 

”Linda: Jag tänkte på det du sa om att jobba med materialet en 
längre tid.  
Pedagog M: Mmm, jo det vill man ju gärna göra, så att det inte blir 
klart direkt så. Så att man inte forcerar det så, det är ju fördel att de 
inte sätter sig ner och göra allt på en gång så,  det är ju viktigt att 
man får in det tycker jag att man, det tar ett tag att göra grejer och 
det är bra att fundera kring resans gång så, då kanske man kommer  
 
på något nytt och man kanske ändrar om det osv. det gör man ju inte 
om man gör allt på en gång så. Idag skall allt gå så snabbt så, så e 
det”. (Intervju: 2007-11-09, Pedagog M) 
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Reflektion:  
Pedagog M:s uttalande kring att inte forcera arbetet som pedagog leder till ett gemensamt 
arbetssätt mellan barn och pedagog. I detta arbetssätt kan båda parter, d.v.s. både barn och 
pedagog, få tid att reflektera över sitt kreativa skapande, vilket kan leda till nya upptäckter i 
aktiviteten. Att låta barnen reflektera över sitt skapande verkar inte bara vara ett mål, utan 
utförs även i handling. Detta eftersom pedagog M ser arbetet med dockorna som något som 
ska göras vid flera tillfällen, i ett sådant arbetssätt kan en långsiktig planering av pedagogen 
uppfattas. 
 
Barns inflytande på pedagogens planering. 
Då pedagogens planering ska omsättas i praktiken kommer nya aspekter in; barnens åsikter. 
Pedagog R och Pedagog M uttryckte att det inte alltid blir som de har tänkt sig. 
 

”Dom ville ju måla med pensel. Så då tänkte jag att då gör vi det och 
då blev det inte motiv utan då blev det bara att blanda färger.” 
(Intervju: 2007-11-06, Pedagog R.) 

 
”/…/ Nu kanske det blir häxor, jag vet inte. Mimmi kom ju på att det 
kunde bli häxa utav det här, då så kanske det blir häxor, jag vet 
inte./Skratt/så jag känner att det är viktigare att dom får komma med 
idéerna och så. Det är ju det man helst vill så.”  
(Intervju: 2007-11-09, Pedagog M) 
 

Reflektion:  
Att en planering finns uttrycker pedagogerna, dock är den aldrig oföränderlig. Pedagogerna 
uttrycker att barnen har stort inflytande på planeringen och även om en klar planering finns så 
går den att ändra utefter barnens idéer.  
 
Monsterförskolan visar i nedanstående observation exempel på barns inflytande. Barnen sitter 
och smyckar sina monsterdockor. Ett barn har strax innan taget citat uttalat att hon var färdig 
för den här gången. Nu plockar barnet ihop på sin plats, medan de tre andra barnen fortsätter 
sitt kreativa skapande. 
 

P: /skratt/ Ja dom e fräcka! Får vi hänga upp dom sen, vi kanske skall 
fixa armar nästa gång, skall vi göra det? Vad kan man använda till 
armar? 
Mimmi: Jag vet inte. Pinnar? 
P. Pinnar ja.  
Mimmi: Ja 
P Det kan man ha. Finns det något mer? Maja? Vad tror du man kan 
ha till armar? Pinnar säger tjejerna här.  
Maja: Pinnar 
P:  Ni kan leta pinnar på gården sen ju när vi går ut.  
Max: Jag har en pinne på min plats 
P: Vad bra, då får vi kolla om den funkar 
(Observation: 2007-11-09, Monsterförskolan) 

 
Samtalet övergick i hur långa pinnarna skulle vara för att passa 
dockorna. Pedagog M sa att om pinnarna är långa kanske det blir en 
kvast. Mimmi sa då att hennes docka nog skulle bli en häxa istället. 
(Observationssammanfattning: 2007-11-09, Monsterförskolan) 
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Reflektion: 
Pedagog M bjuder in barnen till diskussion om vad som kan användas som armar. Frågan är 
dessutom öppet ställd vilket gör att det inte är självklar att dockorna skall ha armar. Barnen 
upplevs få inflytande i aktiviteten och en gemenskap uppfattas då alla parter involveras i 
aktivitetens fortsättning.  

Skapande interiör. 
Verksamhetens inre miljö för skapande aktiviteter är en aspekt som har berörts under 
intervjuerna. Här följer sammanfattningar från intervjuerna med pedagogerna på förskolorna.  
 

Monsterförskolan: Pedagogen M berättar att de i arbetslaget vill ha 
en öppen verkstad för skapande aktiviteter, vilket sker då material 
finns för barnen att tillgå. Tidigare fanns mycket utav materialet inne i 
skåp, men detta har nu tagits fram. Samtidigt har den skapande 
verkstaden flyttat till ett mer centralt rum på avdelningen. ”Men det 
gör jättemycket att materialet finns där och att det liksom är låga bord 
och stolar osv. Nä men att man står i ett rum som det stora rummet 
då, det är bättre att använda det till bild och formaktiviteter eller 
skapande aktiviteter då man får mycket ljus på grejerna att det syns 
osv. Innan var det en massa människor och så stod man och målade i 
ett litet trångt rum. Det blir ju inte samma grej så.” 
(Intervjusammanfattning och citat: 2007-11-09, Pedagog M.) 
 
Trollförskolan: Pedagog T berättar att de är inne i en fas med 
ommöblering. Det skapande materialet plockas fram allt eftersom. 
Genom möblemang har det mest centrala rummet på förskolan fått en 
skaparvrå och pedagogen säger att de i och med detta hoppas få in de 
skapande aktiviteterna på ett mer naturligt sätt i verksamheten. Då 
barnen tidigare inte haft tillgång till allt material har pedagogerna på 
förskolan valt att plocka fram lite material i sänder. Materialet 
presenteras för barnen och de får utforska detta en period innan nytt 
material plockas fram. På sikt skall allt skapande material finna 
tillgängligt för barnen. 
(Intervjusammanfattning: 2007-11-14, Pedagog T) 

 
Rinn-målningens förskola: Pedagogen R på Rinn-målningens 
förskola uttrycker att de plockat fram det skapande materialet mer 
synligt för barnen. Tidigare var skaparrummet avgränsat, medan de nu 
med möblemang inrett en skaparvrå i det mer centrala rummet på 
avdelningen. Pedagog R trycker på vikten av att barnen skall få skapa 
när lusten faller på, vilket pedagogerna nu ser möjligt efter 
ommöbleringen. Detta gör också att barnen inspirerar varandra och att 
de skapande aktiviteterna ökat sedan materialet blev mer synligt. 
(Intervjusammanfattning: 2007-11-06, Pedagog R.) 
 

Reflektion: 
Att barnen skall kunna skapa när lusten faller på kan ses som gemensam faktor på de tre 
förskolorna. Rummets betydelse verkar ses som stor då alla tre förskolorna valt att möblera 
det mest centrala rummet på avdelningen för att den skapande bildaktiviteten ska få blomstra. 
Att göra materialet synligt för barnen är också något som alla tre förskolorna anammat och 
som de säger sig tycka vara viktigt för att inspirera barnen till att skapa. Pedagog M nämner 
ljusets betydelse för lusten att skapa, vilket även Söderlund nämner under intervjun. 
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”Ja, om jag fick göra precis som jag ville och fick välja lokal, då 
skulle jag ha lokal med stora fönster. Direkt, jag skulle utnyttja ljuset 
ifrån fönstrena på en gång. Så att det är en klar fördel att ha fönster i 
en ateljé, det tycker jag, att man får in dagsljuset i den. Och sen skulle 
jag tänka väldigt noga hur mycket jag möblerar den, jag skulle ha fria 
ytor i den. Det skulle absolut finnas staffli.” (Intervju: 2007-10-28, 
Söderlund.) 

 
Vidare under intervjun säger hon att stafflien nödvändigtvis inte 
behöver stå framme utan kan tas fram vid behov. Ett bord är viktigt, 
men golvyta är minst lika viktigt. För att ytterligare inspirera barnen är 
det bra att ha material på hyllor, men det ska dock vara sparsamt då 
för mycket material kan ge ett rörigt intryck. Vatten är också något 
som underlättar om en ateljé har säger Söderlund, men hon säger 
också en ateljé inte är ett måste för att arbeta med skapande aktiviteter. 
Hon berättar att under en period av hennes arbete som förskollärare 
plockade de bort bord och stolar för att ställa fram staffli till barnen. 
Utrymmet är inte begränsningen, säger hon, men det är en 
förutsättning att alla strävar mot samma mål. ”Men om alla vill det 
här då går det, då finns det inga hinder med lokaler.”  
(Intervjusammanfattning och citat: 2007-10-28, Söderlund.) 

 
Reflektion:  
Söderlund talar om en ateljé och där ljuset är av stor vikt, men hon säger också att 
pedagogerna inte behöver känna begränsningar om lokaler inte finns. Detta kan ses som att 
lusten för skapandet är det väsentliga.  

Resultatsammanfattning  
Den första kategorin visar att det kommuniceras i interaktionen mellan pedagog och barn, 
under aktiviteterna. Kommunikationen varierade men visades vara mestadels mellan 
pedagogen och ett barn i sänder. Olika typer av bekräftelse har påträffats vilket kan ses som 
uppmuntrande, detta genom att verbalt uttrycka tro på någons prestation. Genom öppna 
frågor, d v s frågor som ej har givna svar, och ett genuint intresse av det barnen säger och gör, 
kan en god relation ses skapas mellan pedagog och barn. Detta kan ses som egenskaper i ett 
förhållningssätt av en medupptäckare. Barnen har stort inflytande i de skapande 
bildaktiviteterna. Barnens resonemang och uttryck möts av ett öppet seende ifrån 
pedagogerna. Barnen får också vara med och bestämma aktiviteternas riktning som exempel 
att monsterdockorna kanske skulle bli häxor istället. Under intervjuerna uttrycker 
pedagogerna vikten av att barnen får följa sina intressen, vilket leder till lust i den skapande 
aktiviteten. Genom att själv börja på något kan pedagogerna frambringa lusten att vilja skapa 
tillsammans. Lika viktigt är det att låta barnen var åskådare och närma sig aktiviteten i sin 
takt, säger Söderlund. Olika dimensioner av planering kan urskönjas hos medverkande 
pedagoger. Både långsiktiga, kortsiktiga, grundliga och lösa planeringar har uppfattats. Där 
ses också barnens åsikter kunna påverka pedagogens planering. 
 
Interiören på förskolorna har förändrats och det fria skapandet har centrerats mer. Detta har 
gjorts genom att materialet finns tillhanda för barnen kan experimentlusten frambringas på ett 
mer naturligt sätt. 
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Diskussion 
Studiens syfte var att se hur pedagoger kan inspirerar barns kreativitet i skapande aktiviteter. 
Studien knyts samman här nedan i en diskuterande text. Resultatdiskussionen är uppdelad i 
underrubriker. Detta följs av studiens slutsats, datainsamlingsmetoder och ansats diskuteras 
här näst och kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

Resultatdiskussion. 

Planering. 
Olika dimensioner av planering visas i resultatets redovisning. Oavsett planeringens vidd ser 
vi det som självklart att pedagogen behöver starta sin aktivitet med någon sorts planering för 
att, precis som Pedagog M säger, det ska bli något alls. Därför får även resultatets diskussion 
börja här. Både Söderlund och Bendroth Karlsson (1998) betonar vikten utav lärarledd 
aktivitet där det finns struktur och frihet inom ramarna. Här kan planeringen ses vara en stor 
del i arbetet. Av Dimenäs (2006) beskrivning av planering när varje barn ska mötas utefter sin 
förmåga förstås att struktur måste finnas i pedagogens planering. Söderlund pointerar vikten 
av planeringen och förberedelser, men för att planeringen skall utvecklas krävs en återblick. 
Detta innebär att en utvärdering av aktiviteterna och tidigare planeringar bör göras, säger 
Söderlund, en åsikt hon delar med Gardner (2000). Wallin (2003) och Kullberg (2004) hävdar 
däremot att planeringen bara skall finnas som grund och att barnens intressen skall styra 
verksamhetens aktiviteter. Kullberg skriver om närmiljöns mångfald och genom att följa 
barnet i vardagen kan deras lust till att lära fångas. Pedagog R ser sin verksamhet utifrån 
detta, genom att de följder det lilla i vardagen och att barnen på så sätt visar vägen till sina 
intressen. Pedagog M har även uttryckt i intervju att verksamheten skall utgå ifrån barnens 
intresse, men trycker på att en grovplanering är nödvändig för att aktiviteter på förskolan skall 
ske. Frågetecken skapas ändå kring vad en grovplanering innebär? Utifrån vårt synsätt krävs 
det erfarenhet ifrån en pedagog om denne kan utföra en aktivitet på ett lustfyllt och intressant 
sätt för barnen, utan någon vidare planering. Meningarna om planeringens dimensioner skiljer 
sig åt. Vilken dimension pedagogens planering tar tycker vi därför kan lämnas valfritt till 
varje enskild pedagog då denne känner sig själv bäst. Barnens inflytande på pedagogens 
planering blev för oss synlig under pågående aktivitet. Pedagogernas bemötande och 
tillvaratagande av barnens idéer anser vi vara beroende av vilken roll pedagogen tar, vilket 
nästa stycke behandlar.   
 
Pedagogens intagande av roll i skapande bildaktiviteter. 
Bendroth Karlsson (1998), Granberg (2005) och Skoglund (1990) skriver alla tre om ett 
förhållningssätt hos pedagogen som medupptäckare. Vi tycker oss se detta förhållningssätt 
hos alla de tre pedagogerna i observationerna. Ett exempel på detta från studien är då Pedagog 
R tillsammans med barnen försöker framkalla rörelse i färgen genom tillropen ”Rinn! Rinn!”. 
Kullbergs (2004) diskussion, om att vi i en situation lär av varandra där öppna frågor används 
som redskap av pedagogen, ses genomgående i resultatet. Exempel är bl.a. då Pedagog T 
frågar vad de skall dela trolldegen med eller då Pedagog M frågar vilket material de kan 
använda till armar.  Följden av dessa exempel såg vi resultera i ett samspel mellan barn och 
pedagog där alla deltog i aktiviteten på samma premisser. Studiens resultat visar också på 
flera exempel där pedagogerna intar ett öppet seende för barnens idéer. Rollen som 
medupptäckare handlar också om att vara uppmärksam och lyhörd för vad barnen uttrycker 
och tillsammans finna lösningar. Det är här vi menar att pedagogens planering påverkas av 
barnens tyckanden vilket beskrivs i några utvalda exempel. Pedagog R förstod att Rasmus 
hade önskemål om att måla med penslar då han uttryckt detta flera gånger. Hon talade om att 
han skulle få göra det sen, men skapade ny spänning i aktiviteten genom att byta plats och låta 
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honom hälla färg. Rasmus uttryckte sitt önskemål till skillnad från My som till synes bara såg 
på hyllan. Pedagog M tolkades uppfatta hennes blick och frågade ett par gånger om hon 
önskade något från hyllan, vilket My inte svarade på. Till slut gick hon fram och sa att det var 
glitter hon ville ha. Pedagogen var till synes uppmärksam över Mys kroppsspråk, trots att ord 
inte användes förrän efter en stund. Detta skedde även då Thomas degbil förstördes, Thomas 
signalerande missmod med sitt kroppsspråk vilket Pedagog T såg. Pedagog T uppmuntrade 
Thomas att försöka igen och hjälpte honom sedan både verbalt och handfast. I denna typ av 
hjälp kan paralleller till de kommunikativa stöttor dras som Säljö (2000) benämner. Pedagog 
T:s systematiska guidning med Thomas resulterade i ett mer lyckat resultat då degbilen tillslut 
togs ut hel. I pedagogernas roll som medupptäckare kan kommunikativa stöttor ses som ett 
verktyg som används i de skapande bildaktiviteterna. Ovanstående exempel berör de barn som 
inte verbalt utryckt att de behöver hjälp men även i exempel där barnen är verbala kan detta 
ses. Då Teo försöker urskilja formens figur under arbetet med trolldegen kan pedagogen höras 
bekräfta Teos yttrande om att det nog är ett hus. Pedagogen säger sedan att Teo själv kan 
bestämma vad han tycker det ser ut som vilket resulterar i att Teo ropar ut sin upptäckt. 
Kanske ledde pedagog T: s förslag om att Teo kunde se vad han själv ville se till denna 
upptäckt. Dysthes (2006) utvecklande av stödstruktur kan kopplas ihop med Pedagog T: s 
bemötande. Båda begreppen; kommunikativa stöttor och stödstruktur, bottnar i det 
sociokulturella perspektivets syn på lärande i interaktionen med andra. Både Dysthe och Säljö 
(2000) betonar att pedagogen alltid har ett val av hur delaktig hon gör barnen i den 
interaktionen. Pedagogens roll som medupptäckare är som synes fylld av olika uppgifter. Som 
Granberg (2005) skriver är medupptäckarens primära roll att stödja och inspirera barnen i sitt 
utforskande arbete. Samtidigt innebär rollen också att tillhandahålla material och delta i 
utforskningen. Att använda sig själv som verktyg för att inspirera barnen var något alla 
pedagoger nämnde under intervjutillfällena. Ett par av pedagogerna som intervjuades nämner 
att då pedagogen sätter sig ner med barnen och gör något tillsammans med dem skapas ett 
intresse. Ytterligare ett verktyg kan ses vara miljön och dess innehåll.  
 
Skapande Miljön som pedagogens redskap? 
Resultatet visar att de tre förskolorna centrerar den bildskapande verksamheten mer genom att 
plocka fram mer material och barnen kan skapa när lusten faller på. Att alla tre gjort detta 
gjorde att kategorin kändes viktig för oss att ha med. Granberg (2005) skriver att barnen 
måste se materialet för att kunna känna lust i kreativiteten. Bendroth Karlsson (1998) ser en 
klar nackdel med att plocka fram skapande material. Hon skriver att barnen skapar själva mer 
och att det finns en risk för att pedagogerna planerar in färre lärarledda skapande aktiviteter. 
Detta betyder att på sikt blir barnen självlärda och utvecklas långsammare än tillsammans 
med en kunnig pedagog. Det kan också innebära att de barn som inte ser bildskapandet som 
lockande använder detta uttryckssättet minimalt. Detta är något att ta i beaktning. Att låta 
barnen visuellt stimuleras av material som finns att tillgå ses för oss som fördel, dock behöver 
barnen en interaktion med en pedagog för att utveckla sin bildkunskap. Instämmande i detta 
gör också Dimenäs (2006) som menar att de fysiska resurserna är viktiga men den viktigaste 
resursen är pedagogen själv. Säljös (2000) diskussion om inspirerande verktyg; språkliga, 
intellektuella och fysiska verktyg, och vår fundering om hur de kan knytas till förskolornas 
miljö kan här utvecklas. Utifrån det sociokulturella perspektivet skulle förskolans miljö kunna 
ses som en enorm resurs för lärande. När pedagogerna sätter sig ner med barnen skapas 
förutsättningar för samspel där de språkliga och intellektuella verktygen kan frodas. Då den 
skapande miljön förändrats åt det håll då mer material tagits fram borde tillgång till fysiska 
verktyg vara bred. Enligt Säljö ses dessa verktyg som resurser för lärande och hur vi lär är 
beroende av hur vi tillägnar oss dessa resurser. Om pedagogerna väljer att utnyttja dessa 
resurser väl borde också barnen inspireras väl i sina skapande bildaktiviteter. Det räcker dock 
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inte med att som pedagog erbjuda och tydliggöra resurser för barnen, också pedagogens idé 
med aktiviteten måste vara tydlig för barnen.  
 
Inga synliga krav. 
Det sociokulturella perspektivets betoning av att människans handlingar och kunskaper måste 
ses i sitt konkreta sammanhang utmynnar i att varje barns skapande i bildaktiviteter ser olika 
ut. Vad pedagogen förmedlar till barnen utgör deras skapande. Löfstedts (1999) diskussion 
om att det i en aktivitet är viktigast att pedagog och barn har samma mål med uppgiften kan vi 
se pedagogerna arbeta efter i studiens observationer. Detta genom den genomgående rollen 
som medupptäckare. Utifrån studiens resultat visas inga tecken på krav kring barnens 
prestationer. Pedagog R nämner i intervjun att krav på prestation eller medverkan inte hör 
samman med lust och kreativitet, vilket Granberg (2005) även skriver i sin bok. Bendroth 
Karlsson (1998) talar om, liksom Söderlund i vår tolkning av intervjun, att lärarledda 
bildaktiviteter är till fördel för utvecklingen, men att krav på prestation inte skall finnas. Detta 
motsätter dock Karlsson och Lövgrens (2001) text då de skriver att bildaktiviteterna skall 
både vara styrda och att prestationskrav kan sporra kreativiteten. Deras arbetssätt utgår ifrån 
barn i skolåldern och kanske beror det på barns olika mognad, men samtidigt säger Gardner 
(1990 i Karlsson & Lövgren 2001) och Montessori (Montessori, 1998) att intresset för 
bildskapande sjunker i skolåldern. Kan det då vara som Granberg (2005) skriver att för 
strukturerat dödar inspirationen och viljan att skapa. Kan det vara så att den deltagande 
inspirerande pedagogen på förskolan lockar barnen till ökad kreativitet, medan den mer styrda 
bildformen i skolan endast lockar de som redan har ett starkt intresse? Detta är naturligtvis 
endast spekulationer, men intressant hade det varit om förskolans tankar kring bildskapande 
aktiviteter nått skolans värld. Vi vill påstå att pedagogens förhållningssätt oavsett ålder på 
barnen har avgörande betydelse för aktiviteternas utfall. 
 
Kommunikation i skapande bildaktiviteter. 
En gemensam nämnare som framkommit i studien är kommunikation. Det sociokulturella 
perspektivets vikt ligger i kommunikationen i interaktionen, vilket även studiens resultat visar 
sig innehålla stor del av. I alla samspel mellan barn och pedagog går kommunikation att 
urskilja. Bateson (1972 i Holmsen, 2005) som ser till kommunikationens helhet menar att 
kommunikation innefattar flera olika faktorer i en interaktion, d.v.s. ord, mimik, kroppsspråk, 
gester, tonfall, röststyrka och även tystnad. Studiens datainsamling kan ses begränsa intaget 
av data kring det mångsidiga seendet utav kommunikation, vill vi ändå visa på hur stor del 
kommunikation tar i interaktionen. Under analysarbetet av observationerna kunde vi se att den 
verbala kommunikationen till synes är mycket stor, då samtal fördes näst intill oavbrutet 
under samtliga observationstillfällen. Säljös (2000) förklarande av språkets vida funktion 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv gör att olika former av samtal kan urskiljas i studiens 
resultat. Samtalen i resultatet kan ses leda till uppmuntran för barnens eget skapande, barnens 
egna tankar verifieras, värderingar befästs, glädje sprids och gemenskap skapas. Vi tycker oss 
i resultatet kunna se hur alla dessa former av samtal får barnens skapande att föras framåt. I 
resultatkapitlet redovisas också tyst kommunikation. Detta bl.a. för att visa på hur 
pedagogernas kroppsspråk kan ses inspirera barnens skapande. Alla tre pedagogerna förhöll 
sig olika vilket vi tror att aktiviteternas innehåll var orsak till. På Monsterförskolan höll 
pedagogen en mer distanserad roll, vilket vi tolkar var beroende på att barnen arbetade vidare 
med en redan påbörjad aktivitet. Genom samtal med barnen visade pedagogen ändå 
tillgänglighet och samhörighet. I de båda andra aktiviteterna var pedagogerna mestadels på 
barnens fysiska nivå, vilket kan kommunicera deltagande från pedagogerna till barnen. Trots 
pedagogernas olika form av deltagande signalerades ett medupptäckande förhållningssätt, 
genom att pedagogerna samtalade, intresserade sig och var fysiskt nära barnen. 
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Strävan efter sammanhang. 
Kullberg (2004) betonar det lustfyllda lärandet, det sociokulturella perspektivet betonar vikten 
av kommunikationen, samt att lära i ett sammanhang (Säljö, 2000) och Gardner (2005) 
trycker på pedagogens deltagande. Detta ställer höga krav på pedagogerna som skall se hur 
varje barn lär på ett lustfyllt sätt och se deras personliga kunskapsnivå för att inte lägga 
utmaningar för högt. Dimenäs (2006) resonemang om pedagogens betydande roll för barns 
positiva lärande kan även ses i barns inspiration i skapande bildaktiviteter. 
Dessutom framhåller Granberg (2005) vikten av egen lust i deltagandet, då lusten att skapa 
smittar i interaktionen mellan människor. Litteratur och resultat visar på vikten av att arbeta 
med samma material under en period. Barnen får möjlighet att utforska materialen och 
utveckla kunskaper om materialen om tid ges, säger Söderlund. Slutsatsen vi kan dra utav 
detta är att även pedagogen ges tid att utforska barnens kunskapsnivå, höra deras tankar och 
förstå vad som är lustfyllt för just det barnet. 

Egen slutsats 
Våra fyra kategorier är exempel av hur pedagogen kan inspirera barn till skapande 
bildaktiviteter. En djupdykning i varje kategori leder till en slutsats om att det i grunden 
handlar om en relation mellan pedagog och barn. Rollen pedagogen tar i skapande 
bildaktiviteter med barn behöver vara en roll som i grunden bygger på intresse av barnen som 
deltar. Ett genuint intresse för varje barn skapar en relation. Utefter Gedins (1995) 
beskrivning av Reggio Emilias grundläggande förhållningssätt handlar det om att se varje 
barn som unikt, där pedagogens roll är att fånga upp barnens signaler och utveckla situationer 
för barnens fortsatta intresse. Med Kullbergs (2004) diskussion att alla, både pedagog och 
barn, lär i en gemensam situation kan relationen mellan barn och pedagog uppfattas som 
ömsesidig. Barnen lär om ämnet i sig och pedagogen lär om barnets kunskapsnivå och 
inlärningssätt.  
 
För att kreativitet i skapande bildaktiviteter ska existera behöver pedagogen utmana barnen. 
Nivån på utmaningen är individuell, men genererar i att barnen utvecklas. Denna utmaning 
bör göras på ett lustfyllt sätt och vår slutsats är att endast om pedagogen har genuint intresse 
och är uppmärksam, känner glädje i sin yrkesroll mot barnen, kan denna inspirera till 
kreativitet under en längre tidsperiod. Det är pedagogens relation som ligger i centrum, både 
till den skapande bildaktiviteten och framför allt till barnen. För att nå denna optimala 
inspirerande effekt kan ett medupptäckande förhållningssätt användas av, men detta är mer än 
ett redskap, det är en filosofi. Det Pedagog M uttrycker angående barnens resonemang om att 
monsterdockorna kanske skulle bli häxor, tycker vi är klockrent för denna typ av 
förhållningssätt, ”Nu kanske det blir häxor…”. Vi ser det som att pedagogen följer barnens 
intressen, pedagogen finner inga hinder utan ser istället oändligt mycket möjligheter. 
 
De didaktiska konsekvenserna.  
Till sist vill vi sammanfatta ett par enklare råd som studien gett, i syfte att göra den skapande 
bildaktiviteten något mer intressant. Genom att pedagogen tar sig tid att sitta ner med barnen 
och själv skapa kan intresset hos både barn och pedagog stimuleras. Det bör göras i mindre 
grupper så att lugnet kan infinna sig och där tid kan ges att utforska ett material. Ett material 
pointeras för att utforskningen ska kunna ske och kunskap ska kunna gro. Däremot kan 
underlag och redskap förändras. Vid lärarledda aktiviteter bör planeringen av förberedelser 
göras noga. Då kan pedagogen koncentrera sig på att fånga barnens intressen, vilket bör göras 
genom kommunikationen i interaktionen. Genom öppna frågor, d.v.s. frågor som inte har 
något givet svar, får barnen reflektera över vad de själva tror och intressanta konversationer 
kan uppstå. Lycka till. 
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Metoddiskussion 
Denna studie har behandlat flera olika datainsamlingsmetoder, d v s löpande protokoll, 
schematisk observation, intervju och self report. Ljudupptagning har använts som hjälpmedel 
under observation och intervju, vilket gett datainsamlingen ökad trovärdighet. Denna mängd 
datainsamlingsmetoder förbereddes med avsikten att fånga studiens syftesfråga utifrån olika 
vinklar, vilket skulle vara till fördel för studiens slutliga resultat. Så sent som en vecka före 
deadline valde vi dock att avstå från den schematiska observationen och self reporten. Då våra 
kunskaper kring den sociokulturella teorin ökade såg vi att en kvantitativ undersökning, vilket 
den schematiska observationen är, inte passar i en kvalitativ undersökning. Det löpande 
protokollet och ljudupptagningen ansågs redogöra för tillräckligt med resultat för att kunna 
redovisa hur stor del kommunikation utgör, därför valdes den schematiska observationen bort 
i tolkning av resultatet. Self reportens bortfall är en förlust för studien då frågan kring varför 
skapande enligt oss är lika viktig som hur och var de skapande aktiviteterna äger rum. En 
fråga som denna måste bearbetas och kan inte presenteras genom enbart en self report. 
Eftersom detta är en studie under en begränsad tidsperiod var vi tvungna att se bort ifrån 
denna self report. Ses studien endast utifrån det slutliga användandet av datainsamlingens 
antal redskap för redovisning av resultatet, kan en etnografisk ansats ses tvivelaktig. Vi ser 
däremot studien i den helhet vi från början konstruerat, där mängden av datainsamling sågs 
som inspiration ifrån den etnografiska ansatsen. Denna studies analysarbete kan också ses 
inspirerad av den etnografiska ansatsens analys, eftersom vår syftesfråga är bred har analys av 
resultat varit en ständigt pågående process. Därför har den etnografiska ansatsen valts att ha 
kvar. Trots omjusteringar under arbetet med studien har metodens alla delar för studiens 
resultat gett oss ett väl användbart resultat. 

Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie kan ses som en del i ett större sammanhang. Den visar på tre pedagogers 
arbetssätt i skapande bildaktiviteter, samt en intervju med ytterligare en pedagog. Av 
datainsamlingens storlek kan det därför inte dras några generella slutsatser. Det kan dock 
skapa intresse för vidare forskningsfrågor såsom; Förskolor som plockat fram material för 
barnen att tillgå, skapar barnen mer och skapar pedagogerna mer med barnen eller blir det 
som Bendroth Karlsson (1998) förfasar att barnen blir mer självlärda?  
 
Som tidigare nämnt talar litteratur för skapande aktiviteter och hur denna på bästa sätt kan 
utformas. Varför den ska utformas finns inte lika tydligt beskrivet. Kanske är det för det 
lustfyllda lärandets skull, eller också har det ett djupare syfte. Varför är skapande aktiviteter 
så bra att använda sig av? 
 
En avgränsning har gjorts i denna studie då skapande aktiviteter valts att innehålla enbart 
bildaktiviteter. Vår syn på skapande aktiviteter är således bredare än att bara innefatta 
bildaktiviteter. Då flera olika uttrycksformer samlas under ett begrepp väcks frågan ifall 
pedagogens sätt att inspirera barnen är lika i alla uttrycksformer? 
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Tack. 
Studiens resultat hade inte varit möjligt om det inte varit för åtskilliga personers deltagande. 
Vi vill tacka de pedagoger vars verksamheter och främst erat arbetssätt vi fått ta del av, utan 
er hade inte studien blivit något! Tack Ros-Marie Söderlund för en inspirerande intervju på ett 
hotell en söndagskväll i mörka oktober! Tack Agneta Thörner för mycket bra handledning. 
Tack vare ditt engagemang i våra funderingar och texter växte studien fram och kunde 
färdigställas. Studiens framväxt har gett oss många nya kunskaper vilket ni alla bidragit till, 
tack! Vi vill avslutningsvis tacka varandra för ett gott samarbete. 
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Bilaga 1. 
 
Till pedagog på X förskola. 
 
Vi är två lärarstudenter, Malin Richardsson och Linda Nilsson, som under denna termin 
skriver vårt examensarbete för lärarutbildningen på Borås Högskola. Vårt arbete handlar om 
hur pedagogen fångar barns intresse för skapande aktiviteter, och hur pedagogen under 
aktiviteten får barnen att känna lust till fortsatt skapande. På vilka sätt kan barnens kreativitet 
öka? Vi önskar därför att få observera dig i en skapande aktivitet, innehåll och antal barn 
väljer du själv. Ett missiv om föräldrarnas tillåtelse delas ut, efter det blir barnen tillfrågade 
om vi får observera dem. Vi kommer att observera med hjälp av anteckningar och 
ljudupptagning i form av bandspelare. Efter aktiviteten skulle vi vilja intervjua dig om dina 
tankar kring aktiviteten och om bildskapande i allmänhet. Detta kommer att också att ske med 
hjälp av anteckningar och ljudupptagning. Vi kommer under hösten att göra denna 
undersökning på tre förskolor. Delar av undersökningen kommer att presenteras i vårt 
examensarbete. Vårt material kommer hanteras med stor respekt för varje individs integritet, 
allt enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.vr.se). Detta innebär att alla 
pedagoger och förskolor kommer att vara anonyma. Du kan när som helst dra dig ur 
undersökningen. Kontakta oss gärna om något är oklart. 
 
Tack på förhand. 
 
Linda och Malin 
Lärarutbildningen med inriktning mot förskolan -04, vid Borås Högskola. 
 
 
 
 
 
Jag vill / vill inte delta i eran undersökning: 
 
  Ja, jag deltar. Nej, jag avstår. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………. 
Datum, Underskrift  och namnförtydligande 
 
 
 
Vid frågor ring: 
Malin Richardsson      Telefon nr.                Mailadress. 
Linda Nilsson              Telefon nr.                Mailadress. 



 

 

Bilaga 2. 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter, Malin Richardsson och Linda Nilsson, som under denna termin 
skriver vårt examensarbete för lärarutbildningen på Borås Högskola. Vårt arbete handlar om 
hur pedagogen fångar barn intresse för skapande aktiviteter och vi hoppas få många tips inför 
vår kommande yrkesroll. Vi kommer under hösten att observera en skapande aktivitet på tre 
förskolor, där vi fokuserar på hur pedagogen jobbar med barnen. Under observationen 
kommer vi inte att delta, utan sitta vid sidan om och anteckna vad som sker mellan barn och 
pedagog. Vi kommer att fråga barnen om det är okej om vi observerar dem i deras aktivitet, 
vill de inte respekteras detta. Vi kommer även att använda oss utav ljudupptagning i form av 
bandspelare, detta för att lättare kunna sammanställa observationerna. Vi har frågat ditt barns 
pedagoger och de har gett sitt samtycke till medverkan. Delar av observationen kommer att 
presenteras i vårt examensarbete, men alla inblandade kommer att vara anonyma. Detta 
innebär att vi inte kommer att nämna några namn, vare sig på barn, pedagog eller förskola. Att 
medverka är helt frivilligt och ni, föräldrar och barn, får dra er ur när ni vill allt enligt 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Om ni vill veta mer om dessa gå via Internet in 
på: www.vr.se. 
 
De barn, vars förälder har givit sitt medgivande att delta, kommer att tillfrågas om dem vill 
vara med i studien. Som vi tidigare nämnt har barnen fulla rättigheter att dra sig ur även då 
studien har påbörjats. 
 
 
Senast inlämningsdatum torsdag den 20/9.  
Tack på förhand.  
 
Malin Richardsson 
Linda Nilsson 
Lärarutbildningen med inriktning mot förskolan -04, vid Borås Högskola. 
 
 
Jag tillåter/tillåter inte mitt/mina barn att delta i undersökningen:  
 
  Ja Nej 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………. 
Barnets/barnens namn / Underskrift av målsman 
 
 
Är något oklart så kan ni kontakta oss på telefon eller skicka ett mail: 
 
Malin Richardsson      Telefon nr.                  Mailadress. 
Linda Nilsson              Telefon nr.                  Mailadress 



 

 

Bilaga 3. 
 

Intervjufrågor till Söderlund: 
 

• Vad är din bakgrund? Utbildning? Erfarenhet? 
 

• Kontrollera att vi uppfattat Self reporten rätt: 
Du nämner att balansen mellan hjärnhalvorna är viktig. Uppfattar vi det rätt med 
att det bör finnas balans mellan teori och kreativitet för barnen, och att detta 
påverkar inlärningen utav olika ämnen, inte bara skapande? Var grundar du de 
kunskaperna på?  

 
• Hur anser du att pedagoger kan inspirera barn till skapande aktiviteter? 

 
Följdfrågor: 
 
På vilket sätt menar du då… 
Du sa … kan du berätta mer om det? 
Kan du vidareutveckla det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4. 
 

Intervjufrågor till pedagog 
 

• Vad har du för utbildning? 
 

• Hur tycker du att din skapande aktivitet gick? 
 

• Hur kan en pedagog inspirera barns kreativitet i skapande aktiviteter?  
 
 
 
Följdfrågor: 
 
På vilket sätt menar du då… 
Du sa … kan du berätta mer om det? 
Kan du vidareutveckla det? 
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