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Sammanfattning/ Abstract 
 
Vårt syfte med denna studie var att se hur styrda bildaktiviteter sker i förskolan 
samt hur pedagogerna tänker kring dessa aktiviteter. Vi har genomfört en 
kvalikativ studie där vi använt oss metoderna intervju, fotografering och 
observation. Vi besökte två förskolor där vi observerade ett skapandetillfälle/ 
förskola och därefter genomfördes en intervju med totalt fyra pedagoger ( två/ 
förskola). Pedagogerna vi intevjuade var de som höll i de styrda aktiviteterna. 
Vårt resultat har visat på stor bredd när det gäller syfte/mål med aktiviteterna, 
skillnader i pedagogernas förhållningssätt samt den pedagogiska miljön. Vi har 
även sett likheter i vår studie som tidsaspekten och indelningen av barngrupper. 
Det är dessa skillnader och likheter som sedan styrt vår diskussion och analys. 
Lpfö 98, reviderad 2010, betonar att det är förskolan som ska lägga grunden för 
ett livslångt lärande och att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla 
barn. Vidare betonar den att barnen under deras vistelse på förskolan ska få 
möjlighet att vara kreativa på olika sätt och med olika material. 
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Inledning  

Vår studie belyser den styrda aktiviteten i bildskapande på förskolan.Vi vill öka 

kunskapen om pedagogernas tankar kring planering men även utreda barnens 

påverkan av de styrda aktiviteterna.Vi är båda intresserade av estetik vilket 

kommer att definera längre fram och samt dess betydelse för barn på förskolan.Vi 

har under lärarutbildningen, i våra valbara kurser, läst både bildskapande och dans 

lek och rörelse för att ett genomgående intresse för estetik finns. Begreppet estetik 

kommer vi att definiera längre fram samt dess betydelse för barn på förskola. 

Vi har fokuserat på den styrda aktiviteten eftersom det är då det oftast finns ett 

mål eller en röd tråd kring skapandet. Vi har båda under vår lärarutbildning 

fascinerats utav Reggio Emilia pedagogiken och delar av den kommer att finnas 

med i vår studie. 

 

”En pedagogisk verksamhet som stimulerar barnens många språk leder till en 

mångfald av bilder, skulpturer, berättelser, konstruktioner med mera//måste ses  

som delar av barnets ständigt pågående kommunikation med världen” (Jonstoij & 

Tolgraven, 2007, s.25-26). 

 

Om du besöker en förskola möts du oftast av barns bilder. De sätter ofta upp 

barnens alster redan i hallen. På barnens hylla ligger det ibland teckningar som 

barnen vill ta hem. Dessa bilder är ofta de bilder barnen valt att spontant rita under 

dagen.   

 

Ett av förskolans mål enligt Lpfö 98, reviderad 2010, är att barn skall lära sig 

använda bland annat bild som ett estetiskt uttrycksmedel. Bildskapande anses 

också vara ett medel för lärande och utveckling på andra områden. Genom 

bildskapande anses det att barnen utvecklas socialt, språkligt, kognitivt och 

känslomässigt. 

Följande faktorer har betydelse för barns bildskapande enligt Ängård, 2005; 

• Den fysiska miljöns utformning 

• Tillgängligt material 

• Utformning av pedagogiska aktiviteter 

• Tidsåtgång 
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Bildskapande har efter detta blivit tradition och är ett viktigt inslag i dagens 

förskola. Bildskapande kan också sägas vara en lek. Lek definieras som en 

lustfylld och positiv aktivitet som också kan vara frivillig och spontan. Våra 

tankar kring hur pedagogerna tänker kring de styrda bildskapande aktiviteterna 

samt hur barn ges utrymme för inflytande är frågor som vi vill få svar på 

(Ängård, 2005). 

Vi vill därför försöka se hur de kopplar samman den styrda bildaktiviteten och 

barns inflytande.  Lpfö 98, reviderad 2010, skriver:  

 

”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga 

till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska 

verksamheten.” (Utbildningsdepartementet, 2010, s.12)  

 

Det finns två anledningar till varför vi vill använda oss av bildarbete i vårt 

kommande yrke som pedagoger och det är för det första att vi tror att det hjälper 

barn att upptäcka glädjen i att skapa. Idag lever vi i en ålder av teknik, där vi vet 

att många barn tillbringar mycket tid framför datorer, tv eller spel.  De sitter ned 

och tittar på. Ur historiskt perspektiv vet vi att människan i alla tider har skapat 

och man kan därför säga att människan är skapad för att skapa. Vi tror att barn 

och ungdomar behöver, och mår bra av att, få utlopp för sin fantasi genom att 

skapa. Vi som pedagoger måste ge dem den möjligheten. 

Den andra anledningen är att då vi hjälper barn att lära sig rita så hjälper vi till 

med att utveckla deras självkänsla och deras självförtroende. Tänk vilken härlig 

känsla det måste vara för ett barn att kunna säga:  

 

- Titta vad jag gjorde!  

- Jag kan rita det!  

 

Vi vet också av erfarenhet att barns kroppar vill känna på världen fysiskt. Barn 

hoppar, sitter, ramlar, känner, smakar, spiller, skriker, gråter etc. De vill få sina 

erfarenheter förkroppsligade. Kroppen upplever och förstår världen. Barn behöver 

leka med material för att lära känna dem. Den tredimensionella världen är den 

verkliga världen. Barn får därför via konstruktionslek som exempelvis bygglek, 
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lek med nya material, tredimensionell form och bild en hjälp att skapa begrepp om 

sin omvärld (Barnes, 1994). 

 

Vårt arbetssätt i denna studie har varit som följer: 

Titlelsida, sammanfattning, metod, resultat, diskussion, refrenslista och bilagor 

har gjorts tillsammans. Inledningen skrev vi var och en individuellt, efter det 

träffades vi och skrev ett dokument. Orsken till detta var att vi ville få med bådas 

vinklar. Avsnittet bakgrund/ litteraturgenomgång har delats upp och författats av 

oss båda. Vi har har därefter givit och erhållit synpunkter från varandra angående 

våra texter. Vi har sedan via diskussion kommit fram till ett gemensamt beslut 

som båda är nöjda med. Vid opponeringen  kommer arbetet att försvaras 

gemensamt av oss båda. 
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Syfte  

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur barns styrda bildskapande 

aktiviteter sker på förskolan. Genom observation undersöks barns eget inflytande 

på aktiviteten. 

 

Frågeställningar 

 

Utifrån vårt syfte har vi formulerad dessa frågeställningar: 

• Hur sker de styrda skapande aktiviteterna? 

• Hur kommer barnens inflytande in i den styrda aktiviteten?  

• Vilka tankegångar har pedagogerna om med barns bildskapanden? 

Disposition 

 

Detta examensarbete är uppdelat i fem kapitel.  

I det första inledande kapitlet beskrivs vårt syfte och varför vi valt att just bearbeta 

detta.   

Kapitel två innehåller en litteraturgenomgång där vi tar upp sådant som kan vara 

av intresse för läsaren. Läsaren ges en djupare inblick bland annat i förskolans 

utveckling under åren, vad den tidigare barnsynen haft för betydelse och vad 

begreppet estetik och Reggio Emilia står för.  

Därefter följer kapitel tre där vi redogör för vårt val av metod, urval, etik, 

datainsamlingsmetoder, procedur, observation, intervju samt en metodanalys,  

intervjuer och observationer.   

Det avslutande kapitel 5 består av vår diskussion av resultatet, en kortare 

sammanfattning/slutsats samt förslag på vidare forskning. 
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Litteraturgenomgång 

 

I det här kapitlet har vi delat upp litteraturen vi läst i underrubriker 

relevanta för just vår studie. Vi tar upp delar av förskolans historia, hur de 

vuxna sett på barn samt ett tydliggörande av begreppet estetik och 

filosofin Reggio Emilia. Kapitlet Förskolans historia ger en historisk 

tillbakablick från 1890-talet fram till idag. Kapitlet Barnsyn tar upp de 

oilka synsätt de vuxna haft på barn. Kapitel Estetik behandlar begreppet 

estetik och ger en förklaring till vad som innefattas i estetik. I  det sista 

kapitlet behandlas filosofin Reggio Emilia och den pedagogiska mljön.  

 

Förskolans historia 

 

Varför uppkom förskolan? 

När industrialiseringen i Sverige satte fart på 1890-talet övergick allt fler 

människor från att ha arbetat med jordbruk över till att arbeta i fabriker. 

Nymodigheter som spinnrocken, ångmaskinerna och den mekaniska 

vävstolen ansågs i jämförelse med jordbruket vara lätta arbeten. Detta 

ledde till att allt fler och fler lämnade det tunga arbetet inom jordbruket 

och sökte sig till fabrikerna. De nya kommunikationsmedlen gjorde att 

folk flyttade runt. Vyerna vidgades således och människan upptäckte 

andra metoder att försörja sig. Lönen i fabrikerna var dock så liten att det 

oftast krävdes att både fadern och modern arbetade för att kunna försörja 

sin familj. Resultatet blev att deras barn lämnades hemma ensamma och 

fick klara sig bäst de ville, många barn led därför av vanvård. Det var i 

samband med detta som det skapades daginstitutioner. Föräldrar som 

arbetade inom industrin behövde någon som såg till deras barn. Syftet 

med dessa första anstalter var enbart att förvara barnen då deras föräldrar 

arbetade. Det behövdes göras något åt de mest fattiga och vanskötta 

barnen. Det som skedde var att det skapades så kallade 

välgörenhetsinrättningar, både på privata och statliga direktiv, som 

finansierades genom donationer, välgörenhet och kollekt (Simmons- 

Christenson, 1997). 
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De allra första institutionerna hade således inte någon pedagogisk inriktning alls, 

utan var först och främst till för att få bort vanskötseln av barn och för att 

förhindra att en ny generation slöa, lata och tanklösa individer växte upp. Detta 

var det dåtida samhällets syn på de fattiga (Ekström, 2007). 

 

Institutionerna bedrevs av outbildade kvinnor eftersom det ansågs att en kvinna av 

naturen var lämplig att ta hand om barn. Dessa inrättningar kom att betraktas av 

allmänheten som fattigvård eftersom verksamheten var behovsprövad samt att det 

krävdes ett intyg från fattigvården. Den första barnkrubban i Sverige öppnades 

1854 i Stockholm, dess syfte var att förbereda framtida arbetare åt samhället och 

ge sedlig fostran. Den finns kvar än idag och heter Kungsholms Västra förskola. 

Därefter ledde utvecklingen till småbarnsskolor, daghem och slutligen till dagens 

förskolor (Simmons-Christenson, 1997). 

 

Steget från de fattigas barnkrubba till dagens moderna förskolor påbörjades av 

systrarna Ellen Moberg (1874-1955) och Maria Moberg (1877-1948). De startade 

1904 en folkkindergarten/barnträdgård i Norrköping som fick namnet 

Fröbelstugan. Mottot löd: 

   

”Hjälp för mödrar, barnglädje åt barnen” (Hartman, 2005, s.58). 

 

Systrarnas filosofi var att Fröbelstugan skulle finnas till för alla barn och deras 

största önskan var att den skulle leda till ett bättre samhälle genom att ge barnen 

en rik och stimulerande barndom.  

De vidareutvecklade sin verksamhet redan 1909 med att öppna Fröbelinstitutet. 

Den var indelad i fyra verksamhetavdelningar: 

• en avdelning för barn mellan tre veckor till ett år 

• en avdelning för barn mellan ett till tre år 

• en avdelning för barn mellan fyra år och sex år 

• en avdelning för skolbarn att vistas i efter skolans slut att jämföras med 

dagens fritidshem. 

Detta betyder att det redan 1909 fanns en barnomsorg som påminner om den 

barnomsorg vi har idag (Hartman, 2005). 
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Friedrich Fröbel (1782-1852) anses vara den svenska förskolans fader. Han 

startade för omkring 170 år sedan en Lek- och Sysselsättningsanstalt i Tyskland 

som senare fick namnet Kindergarten. Hans föreställningar och idéer formade 

under en lång tid svenska förskolors pedagogik. Fröbel ansåg att det var viktigt att 

låta barn själva pröva sig fram genom att konstruera och upptäcka. Barn är och 

förblir skapande. Detta betydde att pedagogen inte skulle undervisa barnet i 

kunskaper utan i uppfinnandet och utforskandets konst samt att ge verktyg – inte 

färdiga lösningar. Självkonstruktion och lek var de viktigaste riktlinjerna för hur 

barn skulle växa upp till fria tänkande människor. Barn skulle bli original – inte 

kopior. Pedagogen skulle ge näring åt barns funderingar för att de slutligen själva 

skulle kunna upptäcka och se sammanhang (Fagerli, Lillemyr & Sobstad, 2001). 

 

Dessa idéer kan liknas med den sociokulturella teorin som Vygotski förespråkade. 

Teorin har haft stor betydelse för hur förskoleverksamheten har utvecklats fram 

till idag. Den syftar till att pedagoger skall vara medforskande. De skall med 

språket som verktyg ställa öppna frågor och problematisera det barn gör för att på 

så sätt hjälpa dem att se saker de tidigare inte sett. Det skulle kunna liknas med ett 

pussel. Det lilla barnet försöker lägga ett pussel. Pusslet består av många lösa 

delar och hon/han har problem med att få ihop det. Ställs det då, som 

medforskande pedagog, frågor samt att lyssnande sker till vad barnet säger kan 

det leda till att hon/han ser/förstår något som hon/han tidigare inte sett. 

Pusselbitarna, som barnet hade sedan tidigare men inte fick ihop på egen hand, 

faller plötsligt på plats och de förstår och har utvecklats mer än de skulle ha klarat 

av på egen hand. Det är detta som Vygotskij kallar den proximala 

utvecklingszonen (Dysthe, 2003). 

 

I och med att samhället ständigt förändras, förändras också synen på hur 

barnomsorg skall se ut. Vår kultur är vetenskapsoptimistiskt vilket betyder att vi 

gärna tyr oss till forskning. Vetenskapen/forskningen har en vision om att kunna 

avtäcka sådant som man misstänker finns, men ännu inte upptäckts. Allt bygger 

på samhälleliga föreställningar om hur det bör vara. Detta innebär att varje 

vetenskap/forskning startar med att undersöka vad som är normalt och icke 

normalt och att det alltid finns brister (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002). 
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Detta har resulterat i de otaliga utgångspunkter som format förskolan. Ena stunden 

är teoretiker/filosofer som Rousseau och Fröbel i ropet i nästa Mead, Piaget och 

Ericson, i nästa Vygotskij, Köhler osv. 

Historiskt sett har också begreppet förskola klingat olika beroende på hur 

samhället sett ut, vilka politiska vindar som blåst samt vilka värderingar och 

normer som styrt just då.  

1968 satte den dåvarande regeringen igång Barnstugeutredningen (BU). Målet var 

att sakligt diskutera det pedagogiska innehållet i förskolan, dess utformning och 

vilken målsättning den nya moderna förskolan skulle ha. Förskolans övergripande 

mål sammanfattades som följer: 

 

”Förskolan skall gemensamt med föräldrarna ge förutsättningar för att barnet utvecklar och 

stabiliserar en uppfattning om sig själv som individ. Det är grunden för att barnet skall 

kunna samverka med andra i olika avseenden” (Simmons- Christenson, 1997, s.246). 

 

”Förskolan ger förutsättningar för att barnet successivt utvecklar kommunikationsförmåga i 

sitt samspel med omgivningen. Barnet bör i stigande grad bli medvetet om alla sina 

inneboende uttrycksmöjligheter och använda sig av dem i ord, ljud, rörelse och bild” 

(Simmons-Christenson, 1997, s.246). 

 

”Förskolan skall ge förutsättningar för att en gynnsam begreppsbildning växer fram hos 

barnet, som gör att de före skolinträdet förstår grundläggande begrepp, förstår viss 

växelverkan mellan begrepp och enkla systemrelationer. Barn inhämtar inte i första hand 

kunskaper utan lär sig en metod att lära, det får en förmåga att utnyttja begreppen i 

problemlösning och kreativ verksamhet” (Simmons-Christenson, 1997, s.247). 

 
Genom BU kom alltså förskolan att utvecklas ytterligare. Begreppet förskola 

öppnades upp i samhällsdebatten på ett sätt den inte gjort tidigare. Idag anses 

förskolan vara ett viktigt led i jämlikhetssträvandet, i relationerna inom familjen, 

arbetslivet och samhället i övrigt. BU blev det första steget mot att omvandla 

förskolan från att ha varit en del av socialtjänsten till att bli den första länken i det 

svenska utbildningssystemet. Barnstugeutredningen skulle också visa vägen mot 

en barnomsorg som förenade tillsynsbehov och god pedagogisk verksamhet. 

Förskolans utveckling har lett till att den idag är en av Sveriges största 

institutioner för lärande och fostran.  
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Varför har då förskolan genomgått denna förvandling från att ha varit fattigvård 

för att lösa klassmässiga problem till att bli en förskola för alla ?   

Svaret på denna fråga kan vara samhällets ständiga utveckling och förändring. 

Med utveckling/förändring ställs det krav på förbättring. Bakom de reformer som 

skett inom skolväsendet finns en politisk vilja till att förändra eller bli bättre 

(Ekström, 2007). 

 

”Förskolan kan ses som ett komplext dynamiskt system i ständig förändring. Den har 

utvecklats och existerar som resultat av en kulturhistorisk process. Denna process påverkas 

av samhällsförändringar” (Ekström, 2007, s. 31). 

 

Idag finns det tydliga riktlinjer för hur förskolan skall bedrivas. 

Förskolan styrs idag av  

 

•    Skollagen, kapitel 8 (Utbildningsdepartementet, SFS 2010: 800). 

• Läroplanen - Lpfö98, reviderad 2010 (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Skolverket har också utfärdat allmänna råd för kvalitet i förskolan. Dessa 

allmänna råd vilar på ett juridiskt bindande styrdokument som talar om hur man 

kan arbeta eller agera utifrån dessa råd ute på förskolorna (Skolverket, 2005). 

 

Ekström (2007) beskriver förskolan som ett föränderligt och aktivt system som är 

resultatet ett kollektivt skapande som påverkats både av externa och interna 

villkor. Dessa villkor styr över hur verksamheterna kan agera. De externa 

villkoren är exempelvis antal personal/barngrupp, hur personalen fungerar ihop 

(kemin), gruppstorleken (antal barn), scheman, hur lokaler för verksamheterna är 

utformade, styrdokumenten etc. 

De interna beskrivs vara pedagogernas subjektiva upplevelser av sin situation. 

Vidare säger han att den forskning, som ökade markant under 1990-talet, bedrevs 

först och främst av de som tidigare jobbat inom verksamheten. Konsekvensen av 

detta blev att de som forskade inte enbart var bekanta med traditionerna utan att 

de också ofta tenderade att försvara dessa utifrån en oro över den utveckling som 

skedde. De ville helt enkelt inte se någon förändring utan köra på i gamla spår. 

Även Ängård (2005) beskriver i sin avhandling svårigheten att bedriva forskning i 
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en verksamhet man tidigare arbetat inom. Hon påtalar hur svårt det kan vara att 

inte falla in i gamla mönster med att vara den hjälpsamma pedagogen istället för 

den forskare hon faktiskt är där som. Hon menar att det kan vara svårt att förbli 

objektiv. 

 

Idag är personalens utbildning och erfarenhet den viktigaste faktorn för 

verksamhetens kvalitet, att jämföras med de outbildade kvinnor som drev 

fattigmanskrubbor, i början av 1900-talet, bara på grund av att det låg i kvinnans 

natur – att ta hand om barn ( Ekström, 2007).   

 

Allt eftersom kravet från samhället ökade, på en fungerande barnomsorg som 

både hade en omsorgsfilosofi och pedagogisk inriktning, startades det en 

förskollärarutbildning i Sverige. Eldsjälen bakom denna var Anna Eklund (1872-

1942). Efter att ha besökt Fröbelhaus i Berlin kom hon tillbaka till Sverige full av 

inspiration, entusiasm och nya kunskaper. Resultatet blev att hon öppnade en 

skola för unga flickor som ville bli kindergartenlärarinnor. Dessa kurser var till en 

början endast fyra månader lång och bestod av praktiskt arbete samt inläsning om 

Fröbel. Utbildningen/kurserna utökades efter ett par år till en ettårig utbildning. 

Därmed hade det första seminariet i Sverige öppnats, undervisningen i dessa 

seminarier behandlade såväl pedagogik som metodik. Andra ämnen som berördes 

var de Fröbelska uppfostringsprinciperna, slöjd, musik och teckning.  

Under 1930-talet fanns det sex seminarier i Sverige som utbildade 

kindergartenlärarinnor (Simmons-Christenson, 1997). 

 

Efter detta har förskolan med dess verksamhet utvecklats explosionsartat. 

Grunden till dessa förändringar har legat i beslut hos riksdagen, förskollärarnas 

fackliga medvetenhet, all framtagen forskning angående förskolan, förskollärarnas 

erfarenheter och förändringar i utbildningen för förskollärarna. Alla dessa aktörer 

har subjektiva förväntningar på dessa förändringar. Riktlinjerna för den nya 

förskolan har dock författats av regering och riksdag. I och med den snabba 

utveckling som skett har det därför varit svårt för de verksamma inom yrket att 

greppa allt nytt. Ena stunden är dialogpedagogiken i ropet,  i nästa det 

individualpsykologiska perspektivet och i nästa begrepp som arbete, lek och 

inlärning (Henckel, 1990). 
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Dessa förändringar går också att hitta på lärarutbildningen i Umeå. Den har 

genomgått många förändringar under åren. En var att förflytta utbildningen till 

högskolan. En annan var att lärarfakulteten som ansvarade för lärarutbildningarna 

ersattes av Umeå School of Education. En tredje var att ge lärarstudenterna en 

gemensam kunskaps- och vetenskaplig grund i och med att det Allmänna 

Utbildnings Området (AUO) infördes. Det senaste i steget mot utveckling togs 

efter det att den sittande regeringen i december 2008 presenterade en redogörelse 

vid namn En hållbar lärarutbildning. Kort därefter presenterade regeringen 

ytterligare en förändring,  Bäst i klassen. Detta resulterade i att Umeå Universitet, 

2011, ansökte om att få bli lärosäte för den nya lärarutbildningen. Regeringen har 

också anammat förändringar och detta kan vi se i den nya reviderade läroplanen 

Lpfö 98 som kom 2010.  

 

Barnsyn  

 

Förskoleforskningen har i Sverige liksom internationellt dominerats av forskning 

om hur barn utvecklas. Forskningen har oftast utgått ifrån ett psykologiskt 

perspektiv. 

Utvecklingspsykologins starka fäste i Sverige, när det gäller barn samt vår tilltro 

till vetenskap, ledde till att de utvecklingspsykologiska teorierna om barn och 

barns utveckling kom att ligga till grund för hur förskolepedagogiken skulle 

formas under 1930-talet. Samhället utvecklas hela tiden och med det ett krav på 

att barnomsorgen också bör utvecklas i samma takt. Detta leder till att kritik mot 

förlegade teorier alltid kommer att finnas. Teorier/forskningar kommer alltid att 

kritiseras och avlösas av andra teorier/forskningar så länge som begreppet 

förskola förtydligas (Ekström, 2007). 

 

För att se det nyfödda barnet, få en bild av vem barnet är och att förstå hur barnet 

kan bli krävs att man först förstår vilka uppfattningar de vuxna tidigare har haft 

om barn.  
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Författarna Asklund och Sataoen (2000) beskriver barnet som följer: 

 

• Barnet som en tom tavla (tabula rasa): Kunskap och kultur ristas in genom 

hela livet. Barnet klättrar uppåt på en stege där varje steg uppåt för dem 

framåt i utvecklingen. Barndomen betraktas som ett led i den process som 

skapar arbetskraft för samhället. De vuxna skall ge barnen kunskaper och 

färdigheter för att göra barnet redo för lärandet. 

• Barnet som natur: Barnets utveckling följer genetiskt bestämda mönster. 

Dessa mönster är nedärvda och likadana var än i världen man växer upp. 

Det individuella barnets följer bestämda biologiska utvecklingssteg. De 

vuxna skall tolka barnens behov och på så sett se till att de uppfylls. 

• Barnet som oskyldigt, rent och en aning primitivt: Barnet ska ges goda 

villkor att växa upp och fritt få uttrycka sig i lek, uttryck och kreativitet. 

Barndomen är en guldålder. De vuxna skall skydda barnet och avskärma 

det från den motsägelsefulla vuxenvärlden, dvs. barn ska få vara barn 

(Askland & Sataoen, 2000). 

 

Historiskt sett har barn uppfattats olika av de vuxna. Juul och Jensen (2009) 

menar att det är stor skillnad på nutidens barn och de barn som växte upp för 50 år 

sedan. Barn hade förr ingen självklar plats i samhället medan de idag anses vara 

tänkande och sociala individer med betydligt fler ansvarsuppgifter. De flesta ”går 

på jobbet” redan som ettåringar. Barn värderades inte heller lika högt av vuxna 

som de gör idag. Barnuppfostran gick förr ut på lydnad och att barn skulle vara 

rädda för de vuxna. Utvecklingen av barnsynen har gått från lydnad till integritet 

och med det menas att barn har ett naturligt behov att finna sig själv och sig - 

själv- i -relation - till - andra. Barn måste få kunskap om vem de är och vad de 

kan.  

Skolverket (2003) har i en rapport beskrivit hur de tolkat olika pedagogers syn på 

barn:  

• Barn är medmänniskor:  

Pedagogerna utgår från barnens erfarenheter och ger barnen kontroll. Barnens 

vilja respekteras och barn ska få vara den de är.  
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• Vuxna vet bättre: 

Barns rätt att välja utgår från de vuxnas val. De vuxna vet vad som är bäst för 

barnen och pedagogerna pratar över barnen. 

• Barn är irrationella: 

Pedagogerna begränsar barnen och fokuserar på vad barnen gör för fel och på 

saker de inte skall göra. Barnens avsikter ignoreras.  

 

I samma rapport (Skolverket, 2003) framgick det även att förskolors miljöer 

varierade. Resultatet från deras rapport var att de kunde kategorisera tre olika 

sorters atmosfärer i de förskoleverksamheter de valt att undersöka. Med miljöer 

avsågs de emotionella stämningarna som karaktäriserar arbetslagen som helhet. 

Atmosfärer beskrivs så här:  

• Den samspelande atmosfären 

Generellt är att pedagogerna på dessa förskolor visar ett stort engagemang för 

barnens livsvärld. De arbetar nära barnen och försöker hela tiden möta och förstå 

barnens intressen. De arbetar i gemenskap med barnen och fokus är ständigt riktad 

mot barnen. Pedagogerna har alltid ögonkontakt och är nära kroppsligt vilket ger 

både en fysisk och psykisk närvaro i det barnen gör. Att ha roligt tillsammans med 

barnen och visa glädje är a och o. 

Denna atmosfär kan kopplas till Lpfö 98, reviderad 2010: 

 

”Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall 

erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en 

enhet” 

 ”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara 

och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter”  (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 5, 9). 

 
• Den instabila atmosfären 

Pedagogerna pratar i positiva termer om och med barnet men kommunikationen 

sker oftast ovanför huvudet på barnen. De visar en viss närhet till barnen men har 

samtidigt ett emotionellt avstånd emellan dem. Barnen kan känna att de endast 

fokuserar på sin egen lek eftersom pedagogerna snarare talar med varandra än 

engagerar sig i dem. Vid konflikter lämnas de till att själva lösa dem. 
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• Den kontrollerande atmosfären 

All verksamhet sker utifrån ett vuxenperspektiv. De vuxna vet bäst. Aktiviteterna 

är välstrukturerade och barnen följer de vuxnas instruktioner. Spontanitet och 

barns inflytande tas inte i beaktning. Pedagogerna använder sig av stillasittande 

aktiviteter för att styra upp barnen och för att det inte skall bli kaos och oordning. 

Pedagogerna är tydliga gentemot barnen. De är vänliga men bestämda. 

 

Atmosfär två och tre var sådana atmosfärer som Skolverket inte ansåg var att 

sträva efter men det framgick även att det i alla tre atmosfärer fanns variationer 

och nyanser. Rapporten framhöll att det krävs en viss kontroll för att kunna 

bedriva en pedagogisk verksamhet. Problemet var den negativa klang som ordet 

kontroll frambringade. 

 

 Författarna till rapporten menar dock att det är de vuxna som måste ha ansvaret i 

förskolan, detta kan aldrig läggas på barnens ansvar. Det resultat som rapporten 

gav beror på många faktorer. Några av dessa faktorer är barngruppernas storlek 

samt personaltäthet, hur pedagogerna ser på barnet som person, vad pedagogerna 

anser vara deras gemensamma mål med verksamheten och vilka subjektiva teorier 

pedagogerna har allmänt om verksamheten. 

 

 ”Mångfalden av förhållningssätt utkristalliseras i pedagogers 

 attityder till barn, synen på kunskap och lärande liksom i 

 deras emotionella förhållningssätt och närhet till barns livsvärld” (Skolverket, 2003, s.16). 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) säger att vi har alla en barnsyn. Den är antingen 

medveten eller omedveten och kommer att påverka bemötandet och 

förhållningssättet gentemot barn. Vidare säger de att det alltid är lättare att prata 

om vilken barnsyn man vill ha som pedagog än att omsätta det praktiskt. De 

poängterar dock att det i slutändan handlar om hur pedagogen agerar i bemötandet 

med barn varje dag.  

  

 ”Det är ju, som bekant, inte det jag säger, utan det jag gör, som är själva verkligheten” 

 (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s.59). 
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Estetik 
 

Estetik kommer från det grekiska ordet aisthesis vilket betyder förnimmelse, 

sinne, sinnesperception och känsla. Detta förklarar Paulsen (1996) som följer:  
 

”Det visa estetikbegreppet omspänner alltså allt som kan upplevas utan tanke på vad 

objektet för förnimmelsen kan användas till, vad det kostar, sambandet med andra objekt 

och så vidare. Hela världen kan betraktas genom estetisk inställning” (Paulsen, 1996, s.31). 

 

Vidare skriver hon att meningen med estetik är den process som sker och att det är 

helheten i den processen som är det viktiga. Det är pedagogen som ska ge barnet 

förutsättningarna för dess rika upplevelser.Upplevelserna förklarar hon som 

känslor hos barnet. Upplevelserna kan även skapa tankar hos barnet. Vidare 

förespråkar hon därför vikten av att barn skall ges många möjlightere att pröva 

olika sorters material och uttrycksmedel. Exempelvis som lera, collage, skapande, 

bygg m.m. Det är helheten i processen som ger barnet en insikt om omvärlden och 

dess egna reaktioner kring den. När barnet deltagit i denna process, tillsammans 

med de vuxna, har de utvecklats framåt och också lett till att de lärt känna 

varandra bättre. Att ägna sig åt kreativa aktiviteter kan innebära att vi 

konfronteras med de känslor vi känner för saker och ting. Genom att skapa kan 

människan utrycka en stämning eller en känsla. Detta är för alla en hänförande 

insikt och en viktig erfarenhet. Kontakten med det mänskliga djup vi alla har som 

individuella individer kan fås genom konstnärliga medel. Vi reagerar på vad vi ser 

och utrycker oss. Det ger en speciell betydelse och mening åt det vi ser både med 

vår yttre och inre blick, menar Paulsen (1996).  

 

Det viktiga för barns skapande i förskolan är enligt Barnes (1994) att barnet via 

sitt skapande ges en möjlighet att tolka och assimilera saker det upplevt. Det som 

kanske kan upplevas vara en ofullständig och oförståelig inre syn kan via 

bildskapande bli tydligare och ge en mening åt det som barnet upplevt. 

Bildskapande bidrar också till att barnet får en uppfattning om sig själv och 

omvärlden. Han skriver även att skapande kan vara ett bra hjälpmedel till barn 

som ännu inte kan läsa och skriva. Barnet får genom skapande i olika former ett 
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eget personligt språk. Dessa bilder kan vara klumpiga eller otydliga men han 

menar att det är avgörande för barns utveckling. Bilderna speglar barnens mognad 

och medvetenhet. 

 

För att förstå ambitionen med barns bilder finns det två huvudspår enligt Bendroth 

Karlsson (1998). Den första är kognitionsforskningen. Den hävdar att för att 

kunna förstå barns tänkande måste man via barnens bilder läsa av deras 

intellektuella mognadsnivå.  De kallar barnens alster för ”mental images”. Detta 

kan kopplas till den psykologiska forskning som styrt hur vi vuxna förstått barn. 

Den andra är den psykodynamiska forskningen. Dess inriktning är att man i barns 

bilder kan läsa av deras emotionella status. Barnbildernas syfte var att 

diagnostisera barnen.  Båda två hävdar dock att bilden har betydelse när det 

handlar om forskning kring barn. Det framkommer från de båda att bildskapande 

är adekvat till att förstå barns mognad.  

 

Historiken som finns kring estetikens betydelse för förskolan förespråkades under  

1930-talet av en man vid namn Richard Rothe. Han underströk att barn bör 

komma i kontakt med det fria bildskapandet och att det avbildningstvång som då 

fanns borde tas bort. Syftet med detta var att barnen skulle få teckna utifrån sina 

egna personliga förutsättningar och att lärarens uppgift skulle vara att stödja 

barnens naturliga utveckling för att ge dem rätt förutsättningar (Bendroth 

Karlsson, 1998). 

 

Ericson (1991) menar att barnens värld består av bilder – ett flöde av yttre 

bildintryck. Genom dessa upplevelser och med hjälp av kreativ förmåga skapar de 

ett sammanhang vilket leder till att barnet utvecklas. En medvetenhet växer hos 

barnet tillika en förmåga att identifiera sig med allt de möter. Genom att barnet 

exempelvis känner med myran och trädet gör det att de förstår alltmer om 

fenomenet myran och trädet. För barnet finns ingen skillnad i det yttre och det 

inre. Det barnet ser i världen runt omkring sig visar sig i barnets inre värld. Hon 

ger ett exempel på detta. Om du ser barn som ritar glada solar så betyder det oftast 

att barnen är glada och tillfreds enligt den analys som de vuxna gör, likväl om 

barnet ritar ledsna gubbar och solar analyserar vi det till nedstämdhet. På så sätt 

kan medvetenheten om barnets välmående stärkas genom bild. 
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Barnes (1994) förklaring om begreppet estetik är att bild ofta beskrivs som ett 

ämne där barnen skall få utlopp för deras känslor och kreativitet. Det konstnärliga 

skapandet skall betraktas som en reningsprocess där barnens känslor skall släppas 

fram. En avhandling av Thor (1990) förklarar att bildarbete med barn sker i en 

interaktion mellan den vuxne och barnet och att detta är mycket viktigt. Barnen 

måste tränas i att få använda sina sinnen, allra mest kanske synen för att kunna 

lära att se och upptäcka mer. Avhandlingen visar på att det barnen lär sig genom 

skapandet är färger, former, storleksförhållanden och rumsbildning.  

 

Läroplanen lyfter arbetslagets ansvar kring estetik enligt följande:  

Arbetslaget skall:  

 

”ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och 

förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, 

konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). 

 

Inlärning med barnen och skapande skall ske i deras naturliga miljö och 

sammanhang. Barnen skall få kunskap med hjälp av att använda alla sina sinnen. 

Detta gör att barnen får möjlighet att se helheter med ett samband. I förskolan är 

det väldigt vanligt att arbeta med så kallade teman. Ett tematiskt arbetssätt innebär 

att flera ämnen går hand i hand med varandra, exempelvis bildskapande, kemi, 

matematik osv. Temaarbeten ger barnen en bredare kunskap eftersom de ges fler 

verktyg och infallsvinklar till att verkligen förstå det fenomen som lärs ut.  Barn 

behöver hjälp för att kunna utveckla och skapa innehållsrika och uttrycksfulla 

bilder. För att göra barns bilder tydliga och innehållsrika krävs det att de får hjälp 

att se, att de lär sig använda sina ögon och att de ges en visuell uppfostran (Thor, 

1990). 

”Barns ögon och intellekt har rätt till stimulans. Barn är guldgruvor - det gäller att få guldet 

att glimma”, säger Loris Malaguzzi (Thor, 1990, s. 38). 

 

Många författare kopplar det tematiska arbetssättet till den välkända Reggio 

Emilia filosofin. Gedin och Sjöblom (1995) förklarar kort att denna pedagogiska 

filosofis strävan är att lära barnen att de har” hundra språk”. Dessa språk kopplar 

samman vetenskap, konst, fantasi, kropp och själ. Det barnet får ge utryck för i 



18 

sina bilder och i sitt forskande är det resultat de fått genom ett tema. Under temats 

gång skall barnen få använda många utrycksmedel. Bilden blir således bara ett av 

de ”språk” de använder i Reggio Emilia. 

 

Pedagogisk miljö och Reggio Emilia            
 

En pedagogisk miljö kan betraktas olika. Paulsen (1996) förklarar i sin bok Estetik 

i förskolan vikten av att kunna hjälpa barn att glädjas åt det estetiska genom att 

forma verksamhetens miljö på bästa möjliga och på så sätt ge barnen tillgång till 

rikligt med material. 

 

Barnes (1994) säger att pedagogen kan ge mycket till barnen genom uppmuntran. 

Genom denna uppmuntran blir barnen satta i en kreativ miljö vilken lär dem att 

handskas bättre med idéer vilket i sin tur leder till att processen bör vara 

självgenerande. Har barn alltid fri tillgång till material och verktyg för skapande 

kan det leda till att barnen tar egna initiativ till skapande även i den fria leken. För 

ett barn finns det fantastiska möjligheter för kreativitet. Det är pedagogen som 

skall utveckla detta och följa barnen i deras fantasivärld. Om pedagogerna kan 

förstå barns idéer skulle deras skapande kunna utvecklas betydligt mer än om de 

skall skapa efter vad pedagogen föreslår. Ett klassrum kan organiseras på ett sätt 

som gör det inbjudande för barn. Han menar på att det kan skapas en konsthörna 

eller en matematikavdelning och på så sätt locka barnen att pröva nya material. 

Detta skapar även utrymme för mindre spring och barnen ser deras möjligheter. I 

en konsthörna kan det finnas varierat material som gör barnen intresserade av att 

skapa. Det fullt synliga och det tillgängliga materialet gör att det blir en intressant 

plats för barnen att undersöka. 
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I läroplanen för förskolan beskrivs följande om miljön: 

 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta 

vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det 

enskilda barnet och barngruppen.”  (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 8). 

 

En filosofi som lägger mycket vikt kring den pedagogiska miljön är Reggio 

Emilia, detta skriver Bendroth Karlsson (1998) om i sin bok. Hon hänvisar till 

grundaren av denna filosofi, Loris Malaguzzi. Han har sagt att grunden till ett bra 

skapande och undersökande för barn kräver en väl utarbetat miljö, helt enkelt ett 

bra hus att jobba i. Hans teoretiska utgångspunkt är att stimulera barns kreativitet 

och känslighet, öga-hand. Begreppet öga-hand betyder att det barnen ser visuellt 

även måste bearbetas fysiskt. Detta syftade inte till att skapa barnkonstnärer, utan 

att ge barn olika redskap för olika problemlösningar. Barnet skall få stimuleras till 

kritiskt tänkande. Barnet skall få lära sig att se att saker och ting kan utvecklas till 

att bli något annat. En sol kan exempelvis bli till en boll, en tv kan bli till ett 

dockhus. Det finns ingen motsättning mellan förnuft och fantasi eller mellan 

känsla och intellekt. De är varandras förutsättningar.  En fantasi är en 

förutsättning för verklighet. Detta är något barnen skall få känna och förstå. 

Gedin och Sjöblom (1995) betonar att det inte finns något som heter Reggio 

Emilia pedagogik. De menar att Reggio Emilia är ett förhållningssätt/tankesätt.  

 

Loris Malaguzzi talade om tre olika sätt att se på barn. 

Ett av sätten beskrivs som ”tabula rasa” där barnet är fattigt och passivt. Barnet  

bär inte med sig något själv utan barnet är en behållare som vi kan fylla med 

objektiv kunskap.  

Det andra sättet handlar om att pedagogerna ska stimulera möjligheterna för barns 

utveckling.   

Det tredje återfinns inom Reggio Emilia. Där ser de ett barn som vill lära, vill 

veta, kunna och växa. 
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Grut (2005) tar upp hur Malaguzzi uttryckte sin kunskapsteori Reggio Emilia: 

 

”Ett barn har hundra språk men de berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet 

från kroppen. De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, 

verkligheten och fantasin görs till varandras motsatser” (Grut, 2005,  s.13). 

 

Ett barn skall kunna skapa sina egna kunskaper. Den kunskapen har en egen 

inneboende kraft i varje barn. Kraften i varje barn är att ”Ett barn har hundra 

språk”.  

Jonstoij och Tolgraven (2007) säger att följande delar är det som karakteriserar 

Reggio Emilia: 

Ett barn är ett ”rikt” barn, starkt förmöget och kompetent sedan födseln. De är ett 

starkt subjekt i sin önskan att lära sig och utforska. De ser barnet som en forskare i 

sin djupaste mening 

 

Reggio Emilia vill behålla barnens nyfikenhet, deras förväntan och att barnen 

skall känna att de är huvudpersonerna i sitt egna liv och i sitt eget lärande. Det är 

viktigt att barnen får utlopp för sitt sökande och forskande samtidigt som 

pedagogen skall ses som en medforskande till barnets sökande efter kunskap. 

Bendroth Karlsson (1998) har liknade åsikter om synen på barn med de hundra 

språken. Hon säger att pedagogerna skall guida och stimulera barnens alla sinnen 

och ge dem problem att lösa. För att barnen skall få uttrycka alla deras tankar ger 

pedagogerna dem olika redskap. Dessa redskap kan vara exempelvis drama, två- 

eller tredimensionella bilder, Reggio Emilia använder olika typer av medier och 

inte bara ord. 

 

Dokumentationen är en annan stor del av Reggio Emilia filosofin. Den är en av 

hörnstenarna i det pedagogiska arbetet. Denna dokumentation sker dagligen i 

arbetet med barnen via denna dokumentation kan barnens utveckling och lärande 

dokumenteras och följas upp. Exempel på tillvägagångssätt vid dokumentationen 

kan vara att pedagoger intervjuar barn. De fotograferar, gör ljud- och 

videoupptagningar. Resultaten sparas och läggs i exempelvis portfolio. Denna 

dokumentation blir sedan grund för reflektion i barngruppen, reflektion med 
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kollegor samt med föräldrar. Detta i syfte  att utveckla och förbättra 

verksamheten.  

 

Reggio Emilias filosofi har vuxit och växer fortfarande, inte bara i Sverige utan 

även i andra länder. Det var dock Sverige som var ett av de första länderna att ta 

till sig och influeras av denna filosofi. I Sverige fick folket möta Reggio Emilia 

filosofi på Moderna museet i Stockholm. De höll 1981 den första utställningen om 

Reggio Emilia. Kanske var det just att utställningen hölls på Moderna museet som 

gjorde att den gav ett sådant djupt intryck eller kan det ha varit den exceptionellt 

höga kvaliteten i barns bilder och skapande? Denna utställning ledde senare fram 

till begreppet bildpedagogik. Efter den andra utställningen, juni 1987, gavs det ut 

lappar med en förfrågan om det fanns något intresse att lära sig mer om denna 

filosofi i form av föreläsningar och kurser. På den vägen kom denna filosofi och 

”pedagogik” in i Sverige och i den svenska skol- och barnomsorgen. Det finns 

många viktiga aspekter och delar inom Reggio Emilia. De talar mycket om det 

forskande barnet och den forskande pedagogen och att samspelet dem sinsemellan  

är det viktigaste. Reggio Emilia talar även mycket om den fysiska miljön. De 

menar på att planering, organisationsstruktur, arkitektur, rumsutformning och 

material är viktigt. Denna filosofi vill att miljön skall vara anpassad efter barnen 

och att allt material på förskolan är i barnens nivå (Jonstoij & Tolgraven, 2007). 

 

”Pedagogen har en viktig och aktiv roll i Reggio Emilia. Pedagogen stöder, ställer 

utmanande frågor och ger redskap” (Bendroth Karlsson, 1998, s.29). 

 

Bendroth Karlsson (1998) beskriver att det i varje förskola inom Reggio Emilia 

finns en ateljerista. En ateljerista är en konstutbildad person som är en mästare 

kring skapande. Många aktiviteter inom den Reggio Emilia inspirerade förskolan 

sker i temaform.   Temaarbetet sker i mindre barngrupper där cirka fem barn åt 

gången deltar. Användandet av mindre grupper gör det möjligt för pedagogerna 

att möta och följa barnen individuellt både i tankar och strategier. Temaarbetet 

görs med noggrant tillvägagångssätt där de både undersöker fenomen och olika 

sorters material.  
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Det talas om den” tredje pedagogen” i Reggio Emilia filosofin. Detta begrepp 

skriver Gerdin och Sjöblom (1995) om i sin studie. De menar att Reggio Emilia- 

förskolor består av förskolelärare, barngrupper och miljön. Pedagogernas arbete 

handlar till stor del om att skapa en bra miljö för barnen. Med begreppet den 

”tredje pedagogen” menas att barn skall ha en miljö som ögat njuter av, en miljö 

som väcker fantasi och stimulerar till nyfikenhet, en miljö som är lustfylld och 

spännande. Denna miljö skall skapas av pedagoger och föräldrar tillsammans. 

 

”Barnet är en forskare i dess djupaste mening, någon som hela tiden är på jakt efter mening: 

‘varför, varför, varför?’. Barnet är starkt i sin förmåga att vänta, och det förväntar sig 

mycket av oss. Styrkan ser vi också i viljan och stoltheten att kunna: ‘ jag kan, jag kan, jag 

kan!” ( Jonstoij & Tolgraven, 2007, s. 25). 

 

Inom Reggio Emilia är föräldrarna viktiga och de ses som en resurs. Wallin, 

Maechel och Barsotti (1982) skriver att förskolan är ett socialt nätverk och att 

förskolan inte är isolerad. Det skall finnas ett kontaktnät mellan föräldrar, 

samhälle och verksamheten. Föräldrarna skall ha ett rejält inflytande i 

verksamheten för annars segrar personalen. Med det menas att de har 

föräldrarepresentanter som skall vara fler än personalen. De har därför minst sju  

personalmöten varje år där föräldrarnas önskningar tas tillvara. 
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Metod 
 

I denna del av studien kommer vi att beskriva de metodval vi har gjort för att få 

svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi har delat upp metodavsnittet i 

underrubriker: urval, etik, datainsamlingar, procedur, observation, intervju. Vi har 

strukturerat studien på detta sätt vilket förhoppningsvis leder till att rapporten blir 

mer lättläst. En etnografisk ansats beskrivs bland annat av Dimenäs (2007 s.134-

136) som följande: 

• Förstå människors komplexa livsvillkor 

•  Studera människor i deras naturliga miljö 

• Deltagande observation eller intervju 

 

Vi har därför valt att utföra studien ur en etnografisk ansats. Denna ansats kräver 

att vi deltagit och varit närvarande i barnens vardag på förskolan. Empirin har vi 

samlat in genom att observera, fotografera. Efter genomförd observation ställde vi 

frågor till pedagogerna. 

 

Urval 

 

Våra observationer och intervjuer har gjorts på två förskolor. Den ena förskolan 

var profilerad mot Reggio Emilia, den andra mot hållbar utveckling. Detta faktum 

var dock inte något vi haft i åtanke då vi formulerade vårt syfte. Det blev en bonus 

eftersom vi båda är intresserade av Reggio Emilias filosofi. Vi valde att besöka 

förskolor där vi tidigare genomfört våra verksamhetsförlagda utbildningar. 

Anledningen till att vi valde förskolor vi hade anknytning till var att vi ansåg oss 

vara nybörjare inom området forskning. Det var därför viktigt för oss att vi kände 

till både barnen och de pedagoger vi skulle intervjua.  
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Etik 

 

När en studie eller forskning skall genomföras finns det etiska regler att ta hänsyn 

till vid insamlandet av empiri.  

Vetenskapsrådet skriver följande: 

 

”En mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i 

forskning som försökspersoner eller informanter får behandlas. Det kan förefalla självklart 

att dessa personer i största möjliga utsträckning ska skyddas från skador eller kränkningar i 

samband med att de medverkar i forskning” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). 

 

Med ovanstående stärks förskolans krav på högsta sekretess. Den lag som styrker 

detta ytterligare är SekretessLagen (SekrL) (SOU 2003:103). Detta kan vi jämföra 

med skolan, som räknas till en offentlig verksamhet, där vem som helst kan ta del 

av dokumentationer om enskilda barn så länge det inte handlar om 

åtgärdsprogram eller elevkonferens (EK).  

 

Eftersom vår studie har gjorts inom förskolan som ligger under en hög sekretess,  

kopplar vi detta tillsammans med både SOU samt vetenskapsrådet.  

I vår studie framgår det därför inte vilka förskolor vi besökt, namn på pedagoger 

vi intervjuat eller namn på barn. De bilder/figurer vi visar under rubriken Tillgång 

till material är godkända av pedagogerna. De innehåller inga bilder på barnen och 

deras namn finns inte med. Det går inte heller via dessa bilder att förstå vilka 

förskolor vi besökt. 

 

Innan vi genomförde denna studie informerades de berörda förskolorna genom ett 

informationsbrev. I detta brev framgick det tydligt att vi inte skulle använda oss 

utav filmning, fotografering av personer eller namn. Vi hade däremot meddelat att 

vi ville spela in intervjun (se bilaga.3). På detta sätt klargjorde vi vad syftet med 

vårt besök var. Vi ville också att pedagogerna skulle få möjlighet att informera 

föräldrarna i god tid.  
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Datainsamlingsmetoder 

 

Vid dessa besök observerade vi två styrda bildskapande aktiviteter. Vi förde också 

en efterföljande intervju med de pedagogerna som ansvarade för aktiviteten. (Se 

bilaga 1- Intervjufrågor och bilaga 2 – observations schema). 

De intervjufrågor vi valde att använda oss utav är alla öppna frågor. Hägg, 

Kouppa (1997) skriver i sin bok att det finns fyra sorters frågor : 

- Ledande 

- Attack 

- Slutna  

- Öppna 

Beroende på hur frågor ställs till respondenten kan olika svar ges. Ledande frågor 

ger korta instämmande svar, attackfrågor kan upplevas som ett förhör, slutna 

frågor ger korta ja och nej svar medan de öppna ger inbjudande svar utifrån egna 

tankar. Vi anser att öppna frågor vid intervjuer leder till samtal som kan uppfattas 

som mer avslappnat och bekvämt än en ”intervju”. Vi tror också att detta leder oss 

vidare till fler ”ingångar” . Johannson, Svedner (2010) säger att svårigheten med 

intervjuer är att få uttömmande svar som verkligen speglar respondentens verkliga 

åsikter och tankar.  Det är viktigt att den som leder intervjun inte påverkar de 

kommande svaren genom att pressa sina egna  åsikter och tankar på de som 

intervjuas.   

 

Procedur 

 

Vi valde att använda oss utav tre metoder – observation, fotografering och 

intervju. Johansson och Svedner (2010) menar att det inte går att genomföra en 

bra forskningsansats med endast ett metodval. För att komplettera vårt 

observationsmaterial lade vi därför till intervjuer. Vi fotograferade barnens alster 

under observationen. Genom att kombinera metoderna  hoppades vi bättre kunna 

förstå deras synsätt och tankar med skapandet. Johansson och Svedner (2010) 

skriver att de vanligaste undersökningsmetoderna i examensarbetet för 

lärarutbildningen är just kvalitativa intervjuer och observationer.  

 



26 

Observation 

 

När besöken var bokade och bekräftade, fick vi i efterhand veta att barnen redan 

då informerats om vårt besök veckan därpå. Samtliga aktiviteter började med en 

samling där vi deltog och återigen presenterades för barnen.   

Syftet med en observation är att titta på specifika saker och därefter analysera det. 

För att konkretisera observationen samt koppla den till vårt syfte och utvalda 

frågeställningar valde vi att skriva ett observationsschema (se bilaga 2). 

Användandet av observationsschemat gav oss hjälp att titta på just de saker vi i 

förväg bestämt. Vi tror att det annars kan vara lätt att tappa fokus, vilket leder till 

att det tittas på ”andra saker”.  

 

Under våra observationstillfällen placerade vi oss på olika ställen i rummen. Detta 

för att ytterligare förstärka vårt observationsmaterial. Vår förhoppning med att se 

på samma saker med fyra ögon istället för två är att ge oss en bredare empiri. Vi 

förde därför båda två anteckningar under hela observationen. Dessa anteckningar 

sammanställde vi efteråt tillsammans för att återigen kunna skapa ett brett empiri.  

 

Intervju 

 

Med metoden intervju ville vi komplettera vår observation. Vi hade i vår 

förfrågan om besök på förskolorna meddelat pedagogerna att vi ville ha en 

efterföljande intervju. Frågorna skrev vi inte ut i informationsbrevet dels för att vi 

ville få spontana svar, dels för att vi inte ville få svar som de eventuellt skulle ha 

kunnat diskutera ihop sig till. Ett samtal eller en intervju bör ske i en lugn och 

avskild miljö. Vi valde således att utföra intervjuerna i ett avskilt rum avskärmat 

från den övriga verksamheten. Anledningen till detta är för att respondenten skall 

känna sig avslappnad och bekväm i situationen (Hägg & Kouppa, 1997) . Ett bra 

tillvägagångssätt gällande kvalitativa undersökningsintervjuer är att spela in dem. 

Johanson och Svedner (2010) stärker detta i sin bok Examensarbetet i 

lärarutbildningen. Intervjuerna spelades därför in för att vi sedan lättare skulle nå 

fram till ett korrekt och bra resultat. Vid avlyssningen går det att pausa och gå 
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tillbaka samt lyssna flera gånger. Detta är ett bra verktyg för att kunna bearbeta 

och analysera resultatet korrekt.  

 

Innan vi intervjuade pedagogerna var vi noga med att poängtera att denna 

inspelning endast skulle användas av oss. Vi raderade därför intervjun omgående 

efter sammanställningen och detta informerade vi även pedagogerna om. 

Anledningen till att vi raderade detta omgående var att vi bearbetat materialet 

grundligt direkt efter intervjun. De frågor vi använde oss utav hade vi formulerat 

tillsammans. Utgångspunkten till just dessa frågeställningar var att vi ville att de 

skulle stå i relation till vårt syfte. Vi hade också bestämt att de skulle ställas exakt 

ordagrant och i ordningsföljd. (se bilaga1). Johansson och Svedner (2010) flaggar 

för att en kvalitativ intervju bör tänkas igenom noggrant för att den inte skall 

utvecklas till ”bara ett vanligt samtal”. Sammanställningen av intervjufrågorna 

gjordes gemensamt för att se eventuella likheter och skillnader i svaren. 

 

Metodanalys 

 

Varje metod har naturligtvis en brist. En kvalitativ ansats ger inte den bredd som 

en kvantitativ ansats ger. Vår studie har på grund av den givna tidsaspekten (tio 

veckor) anpassats. Vi vill trots detta känna att vi genomfört en bra studie och detta 

har inneburit att vi krympt ned både syfte och frågeställningar. Denna studie kan 

därför inte generalisera hur det eventuellt kan se ut på andra förskolor.  

Vårt val av förskolor kan ha påverkat vårt resultat. Vi håller med Ängård (2005) 

som i sin avhandling pratar om svårigheten med att göra en vetenskaplig studie i 

en förskola utan att barnen uppfattar en som en i personalen. När man uppfattas av 

barnen som personal menar hon att barnen kan undvika att göra och säga sådant 

det tror personalen skulle reagera negativt på. Vidare skriver hon att det kan vara 

en nackdel med att vara på en förskola som man arbetat på tidigare eftersom det 

lätt kan utvecklas till att man faller in i gamla spår. Man glömmer helt enkelt bort 

att man är där som forskare och blir till personal. Ekström (2007) beskriver 

samma fenomen. Han menar att det lätt kan bli att man blir hemmablind. 
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Intervjudelen kunde vi ha förbättrat genom att provintervjua någon dels,  för att se 

om frågorna gav oss det vi ville få fram genom dem, dels för att själva få 

förtrogenhet med frågorna. 

 

Resultat 

 

Resultatet i vår studie baseras på den kvalitativa undersökning vi genomfört med 

hjälp av observationer och intervjuer. Vi har valt att strukturera upp resultatdelen i 

underrubriker. Det är även dessa underrubriker som kommer att styra vår analys 

och diskussion. Vi anser att det här arbetssättet gör att studien blir 

lättgenomskådlig samt att den ”röda tråden” blir tydlig. De svar som anges nedan 

är sammanställda av oss och är därför inte direkt ordagranna. 

 

Intervjuer 

 

• Vad anser ni vara syftet med att ha styrda skapande aktiviteter för barn?  

Pedagogerna svarade att syftet främst var att ge barnen möjligheter att pröva på så 

många material och tekniker som möjligt. De menade att de genom styrda 

skapande aktiviteter fångar alla barnen, även de barnen som inte väljer att skapa 

under den ”fria” leken. Den generella tanken kring skapande var att det är ett av 

målen i läroplanen för förskolan.  

• Hur planerar ni för dessa styrda skapande aktiviteter? 

Svaret på denna intervjufråga resulterade i väldigt olika svar. Medan den ena 

förskolan lade stor vikt på att samplanera, detta ofta med cirka sex veckors 

framförhållning, hade den andra inte samma pedagogiska struktur. De planerade 

ofta från vecka till vecka.   

• Hur sätter ni upp mål för dessa styrda skapande aktiviteter? 

De målen pedagogerna hade på samtliga förskolor var läroplanen eftersom 

läroplanen är ett av förskolans viktigaste styrdokument.  Under deras planering 

hade de alltid läroplanen i åtanke, detta för att kunna koppla den till de uppsatta 

målen. På en av förskolorna har de även avdelningsmöten där de går igenom den 

nya reviderade läroplanen och diskuterar denna i samband med verksamheten. 
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En av förskolorna samarbetar med biblioteket vilket resulterar i att de får 

färdigställt material att arbeta efter. Detta material bestod exempelvis av 

barnböcker, ljudsagor, flanosagor samt exempel på aktiviteter. Pedagogerna får 

därefter själva bestämma hur de skall arbeta med materialet. I de fall där de 

planerar utan samarbetspartner kopplar de in de delar de anser att de inte arbetat 

med så mycket under föregående terminer. En av pedagogerna gav ett exempel 

under intervjun på hur de kunde arbeta för att ”se hela läroplanen”. Hon berättade 

att genus och mångfald inte bearbetats i barngruppen. Vidare säger hon då att 

dessa mål kommer att styra nästa aktivitet. På så sätt utvärderar de att målen i 

läroplanen följs. Båda förskolorna ansåg att målen med barns skapande är 

processen och inte den färdiga produkten. 

• Hur utvärderar ni dessa aktiviteter? 

Båda förskolorna dokumenterade mycket med hjälp av fotografering dock med 

väldigt olika syften. Den ena använde fotodokumentationen enbart till att fylla 

barnens individuella ”pärmar”. Den andra tog tillvara på fotodokumentationen 

genom att utvärdera den pedagogiska aktiviteten efter varje tillfälle. 

Användningen av foton leder till att barns utveckling kan synliggöras. Metasamtal 

med barnen genomfördes på båda förskolorna, syftet med det är att kunna förstå 

vad barnen har förstått. När det förs metasamtal kan pedagogerna utvärdera om de 

har nått grundtanken och syftet med planeringen.  

• När dessa aktiviteter planeras, tar ni då hänsyn till barns intressen? 

Resultatet på denna fråga varierade stort. En av förskolorna använde sig av 

barnintervjuer vilket betyder att de frågar alla barnen individuellt vilka intressen 

de har samt vad de vill lära sig. De kompletterar detta med en ”brain storm” för att 

ytterligare förstärka vad barnen vill lära sig och är intresserade av. De svar de får 

på barnintervjuerna sätts in i barnens individuella utvecklingsplan (IUP), detta för 

att kunna gå tillbaka och se vad varje barn är intresserad av individuellt. Att 

komma ihåg alla barns intressen kan annars vara svårt. Den andra förskolan 

försökte ta tillvara på barnens intressen. Upptäckte de ett ointresse från barnen 

under den styrda aktiviteten försökte de anpassa och ändra innehållet för att locka 

barnen till intresse.  
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Observation 

 

Syftet med vår observation var att titta efter specifika saker och därefter analysera 

det. För att fokusera observationen samt koppla den till vårt syfte och utvalda 

frågeställningar valde vi att skriva ett observationsschema. Resultatet av våra 

observationer är subjektiva eftersom det är vi och ingen annan som observerat. Vi 

vill poängtera att barngrupperna var ålderindelade och att det i båda barnrupperna 

deltog nio barn. Nedan presenteras det vi sett. Vårt observationsschema bestod av 

följande punkter ( Se bilaga 3). 

 

Pedagogernas ledarstil 

 

Förskola 1.  

Vid varje aktivitet deltog alltid två pedagoger. De delade upp ledarskapet mellan 

sig, exempelvis då den ena läste en bok som introduktion koncentrerade sig den 

andra på att hålla ihop gruppen. Detta ledde till att den pedagogen som läste inte 

behövde bli avbruten under läsningen. Båda pedagogerna styrde barnen mycket på 

vad till exempel skulle titta på eller när de fick komma med spontana 

kommentarer. Vi såg dock att den ena visade sig vara mer trygg med att leda och 

ge barnen utrymme för deras spontanitet än den andra. Hon drog gärna tillbaka 

barnens spontanitet och funderingar.  

 

En annan sak vi såg var att pedagogerna hela tiden gick runt i barngrupperna för 

att styra in dem på rätt väg. Detta observerade vi som ett störningsmoment för 

barnen i deras egen kreativitet vilket gjorde att de tappade fokus. Det positiva vi 

kunde se var att avslutandet av aktiviteten skedde med hjälp av metasamtal med 

barnen. På så sätt fick barnen lyfta sina tankar på ”vad de lärt sig” och det gav 

pedagogerna ett bra underlag för att reflektera kring undervisningsinnehållet. 
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Förskola 2. 

Pedagogen ledde alltid aktiviteten ensam. Vi såg henne mer som en assistent än en 

lärare. Hon koncentrerade sig mest på att förse barnen med material. Barnen fick 

själva bestämma när de ansåg sig vara klar med uppgiften. Det fanns inget tydligt 

avslut och eftersom de snabbt skulle byta till uteaktivitet försvann pedagogen ut i 

hallen, detta även fast det fanns barn kvar som skapade. Pedagogen tappade 

”lärandet” i aktiviteten eftersom man inte kan vara på två platser samtidigt. Ett 

visst lärande såg vi under aktiviteten eftersom hon ställde en del öppna frågor 

kring färger och färglära.  

 

Tillgång till material 

 

På båda förskolorna hade pedagogerna valt materialet samt plockat fram det 

material som skulle användas för aktiviteten. Detta gjorde att materialtillgången 

var begränsad till det pedagogerna förbestämt.  

Förskola 1. 

Materialet som plockats fram var limstift, hus barnen ritat vid ett tidigare tillfälle 

samt ”träklossar” i mjukt material, lego och kuddar. 

Förskola 2. 

Materialet som plockats fram var färg, sockerlösning, vattenmuggar, penslar och 

papper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Legobygge. Figur 2: Mjuka klossar bygge. 
Fotograf: Anna Grahn, 2011. Fotograf: Anna Grahn, 2011.  
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Figur 3: Klistra hus. Figur 4: Sockermålning. 
Fotograf: Anna Grahn, 2011. Fotograf: Anna Grahn, 2011. 
 
 

Miljön 

 

Förskola 1. 

På denna förskola var den fysiska miljön anpassad efter de vuxna. Det var höga 

ben på stolar och bord. Rummet var inte anpassat för skapande aktiviteter 

eftersom material måste tas dit samt plockas fram från höga skåp och hyllor.  

Förskola 2. 

På denna förskola var den fysiska miljön barnanpassad. Både bord och stolar var i 

barnens nivå. Det fanns en ateljé på avdelningen där många av deras skapande 

aktiviteter utfördes. Allt material fanns på barnens nivå.  

 

Barngruppen 

 

Förskola 1. 

På denna förskola var barnen indelade i så kallade mognadsgrupper vilket betyder 

att de delar in barnen efter exempelvis deras finmotoriska utveckling samt sociala 

utveckling. Vid aktiviteterna delades barnen in i förbestämda grupper - allt var 

styrt av pedagogerna.  

Förskola 2. 

De hade en samling innan aktiviteterna som kallas ”barnens val”. Varje barn gavs 

då en möjlighet att fritt välja mellan tre förutbestämda aktiviteter. Barnen fick där 

inflytande med vad de ville göra just den dagen.  
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Tidsåtgång 

 

På båda förskolorna fanns det begränsad tid eftersom förskolans dag består av 

vissa fasta tider och rutiner som frukost, lunch, mellanmål, blöjbyten, toalettbesök 

och hygien. Det är mellan dessa rutiner som aktiviteter kan genomföras.  

På dessa förskolor var de fasta tiderna som följer: 

• 8.00 Frukost 

• 11.00 Lunch 

• 14.00 Mellanmål 

Utevistelse skall även rymmas under dagen. Oftast sker dessa styrda aktiviteter 

efter frukost och fram till lunch. Tidsaspekten för skapande aktiviteter är därför 

cirka en till en och en halv timme (9.00–10.30).  

 

Hur mycket hjälp får barnen av pedagogerna? 

 

Skillnaden är återigen att en förskola använde sig av två pedagoger medan den 

andra pedagogen var ensam. På båda förskolorna gick samtliga pedagogerna runt i 

barngruppen hela tiden och upprepade vad barnen skulle göra, detta resulterade i 

att barnen aldrig behövde fråga om hjälp. Barngruppernas storlek var på båda 

förskolorna 8 barn. 

 

Har barnen något inflytande ? 

 

Till viss del. Kan man säga att barns inflytande tas tillvara om aktiviteterna är så 

styrda som de faktiskt var? Det vi valt att observera var en styrd aktivitet. Med 

styrd aktivitet menar vi att den var planerad i förväg av pedagogerna. När det 

gäller en läradesituation kanske en en aktivitet bör vara styrd för att ge barnen 

förförståelse för kunskap.  
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Samspel barnen emellan 

 

På  förskola 1 var ett av deras syften att samarbeta. Detta synliggjordes av barnen 

då de gruppvis försökte bygga ett ”hus” av olika material. Visade det sig att 

barnen inte samarbetade blev de tillrättavisade av pedagogerna.  

I förskola 2 handlade samarbetet om att skicka färg och penslar mellan varandra.  

 

Förstår barnen? 

 

Förskola 1. 

Hade en gedigen genomgång innan aktiviteten för att göra den förståelig för alla 

barn. De upprepade dessutom detta under aktivitetens gång. Vi såg att barnen 

förstod genom att de utförde det som skulle göras. 

Förskola 2.  

Här var redan barnen förtrogna med att skapa. Pedagogen gjorde en kort 

genomgång i ateljén för dem och barnen gav feedback på att de förstått.  

 

Sammanfattning av resultat 

 

Vi tycker att vi i vårt resultat erhållit de svar vi sökt efter i denna studie  i relation 

till vårt syfte och  frågeställningar. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

barns styrda bildskapande aktiviteter sker på förskolan. Frågeställningarna var: 

 

• Hur sker de styrda skapande aktiviteterna?  

• Vilka tankegångar har pedagogerna om bildskapandets mål för barn? 

• Hur kommer barnens inflytande in i den styrda aktiviteten?   

 

Vår intention med studien har aldrig varit att undersöka skillnader mellan 

förskolorna. Det har dock visats sig i vårt reslutat att skillnader finns. Det vi ansåg 

vara intressanta resultat var i antalet pedagoger/aktivitet, skillnaden i den fysiska 

miljön, skillnaden i pedagogernas förhållningssätt samt hur barnens inflytande 

visade sig. Det är detta vi kommer att föra vidare till diskussionen.  
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Det resultat vi presenterat ovan kommer från den empiri vi erhållit genom den 

kvalitativa studie vi genomfört. Metoden vi beskrivit i föregående kapitel är 

välstrukturerad och väl beskriven, vilket innebär att en exakt likadan studie kan 

göras. Det är tolkningen av resultatet som kan variera eftersom vi alla har 

subjektiva föreställningar om saker och ting och ”egna ryggsäckar”. Detta styr 

naturligtvis vad vi ser och hur vi väljer att tolka saker. Detta blir därför vårt 

resultat.  

Vi förstår fullt ut att vår studie kan sägas vara tagen ur sitt sammanhang eftersom 

vi bara observerat och intervjuat vid två tillfällen. Vi har inte heller varit ute efter 

att avgöra vad som är bra eller dåligt när det gäller styrda skapande aktiviteter. Vi 

är fullt medvetna om att två observations- och intervjutillfällen inte kan räknas 

som en norm.  
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Slutsatser och diskussion 

 

Syftet med denna studie  har varit att undersöka hur barns styrda skapande 

aktiviteter sker på förskolan, samt vilka tankegångar pedagogerna har om 

skapandets mål för barn. De frågeställningar vi ställt oss var: 

 

• Hur sker de styrda skapande aktiviteterna? 

• Hur kommer barnens inflytande in i den styrda aktiviteten?  

• Vilka tankegångar har pedagogerna om bildskapandets mål för barn? 

I vår studie har vi genomfört en kvalitativ observation i kombination med 

intervjuer.  

Resultatet av vår studie visar på stor bredd vad gäller utförandet av aktiviteterna, 

hur den fysiska miljön inkluderas, vad syftet/målet med aktiviteterna har varit 

samt vilket inflytande barnen getts. Under den sistnämnda rubriken behandlar vi 

också det vi observerat angående pedagogernas förhållningssätt. 

 

Hur sker de styrda skapande aktiviteterna? 

 

I de förskolor vi besökte var de skapande aktiviteterna styrda både när det gäller 

planering och på vad och hur barnen skulle gå tillväga. Vi tycker  att förskolans 

verksamhet skall innehålla både styrda och fria aktiviteter. Med de fria 

aktivitetrna menar vi att barnen skall ha tillgång till olika material och tekniker för 

att själva kunna utforska saker och ting. Barnen skall inte behöva fråga efter 

material. Vi tror att många förskolor inte har pedagogiskt anpassat miljön. En 

anledning till detta tror vi är att barngrupperna är syskongrupper där åldrarna 

varierar från ett till fem år. Det är svårt att anpassa material och miljö så att det 

skall passa både en ettåring och en femåring. Den lilla ettåringen upplever världen 

genom att stoppa saker i munnen medan femåringen förstår och har lärt sig hur 

material skall användas. Tyvärr blir det oftast så att barnens fantasi endast får 

komma fram i byggkonstruktioner eller att  rita med färgpennor på ritpapper.  

De förskolor vi besökte delade in barnen i så kallade”mognadsgrupper” för att de 

skulle kunna genomföra aktiviterna samt att ge barnen utmaning efter ålder.  
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Styrda aktiviteter behövs i verksamheten eftersom vi skall jobba och förankra vår 

verksamhet i läroplanen (Lpfö98, Rev 2010).  Både den gamla med framfö rallt 

den  nya läroplanen konkretiserar ämnen såsom teknik, naturkunskap och 

matematik. Vi tror att om barn skall lära sig och erhålla en förförståelse för dessa 

ämnen behöver barnen hjälp och handledning av pedagogerna. Därför måste 

styrda aktiviteter finnas.  

 

Vi vet av erfarenhet att barn oftast fortsätter i den fria leken med de aktiviteter 

som tidigare under dagen varit styrd. På så sätt forskar barnen själva och 

konstruerar egen kunskap.  

 

”Förskolan skall erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 

och aktivitet” (Utbildningsdepartementet, 2010, s.6). 

 

Förskolans verksamhet består idag av det som benämns som rutiner. Det finns 

vissa tidaspekter som styr. Vi redovisade dessa i vårt resultat. Vardagen för ett 

barn på förskolan börjar oftast  med frukost och avslutas med mellanmål. Det är 

mellan alla dessa fasta tider alla andra aktiviteter skall ske.  

 

”Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl 

avvägd dagsrytm och miljö” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 7). 

 

Vi vet av erfarenhet och efter tre års högskolestudier att barn behöver dessa fasta 

rutiner, både för deras välmående men även för deras trygghets skull. Vi anser att 

kontinuitet och fasta rutiner ger barnen trygghet eftersom de kommer att veta hur 

deras dag kommer att se ut. Vi tyckte därför att det var bra att pedagogerna redan 

när de fått informationen om att vi skulle besöka dem meddelat barnen. Detta 

upprepades igen på de samlingar vi deltog i innan aktiviteterna började. Barn 

behöver liksom vi vuxna ta del av de förändringar som händer och sker. 

Uljens (1997) beskriver att rutin är en viktig del i en pedagogs vardag. Han tar 

också upp vad rutin kan betyda och menar att begreppet rutin oftast klingar illa i 

mångas öron. Vi har efter diskussion kommit fram till att vi gärna vill förknippa 

ordet rutin med praktisk erfarenhet. Rutin är för oss en sorts bekräftelse på att vi 

behärskar något. Vi har inhämtat tillräckligt med fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet om något för att vi ska kunna känna oss trygga i att lära ut det.  
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Vad som dock är viktigt, och det gäller all undervisning, är att man som pedagog 

stannar upp och kritiskt granskar det man håller på med, för att i framtiden göra 

det bättre.  

Vi inom arbetslaget måste därför se till att använda oss av ämnesdidaktik, det vill 

säga: 

• Vad ska läras ut? (mål) 

• Varför ska det läras ut? (syfte) 

• Hur ska det läras ut? (metod) 

• För vem ska det läras ut? (villkor)  

för att barnen skall få ett meningsfullt undervisningsinnehåll (Uljens, 1997). 

 

Vilka tankegångar/syften/mål har pedagogerna kring dessa styrda 

aktiviteter? 

 

Vårt resultat visade att läroplanen (Lpfö 98, Rev 2010) är det som styr 

planeringen av de styrda aktiviteterna. De pedagoger vi intervjuade yrkade på 

läroplanens betydelse. Det är trots allt den som styr hela verksamheten. 

Förskolorna måste kunna förankra sin verksamhet till den. Pedagogerna i vår 

studie tyckte dock att läroplanen är bred och innehåller många riktlinjer. Det är 

svårt att arbeta och väva in allt som står i läroplanen. För att ge barnen en 

förståelse och struktur på aktiviteterna utifrån planeringen får de välja bitar ur 

läroplanen som passar just de aktiviteter de valt att genomföra. Efter 

genomförandets slut går de igenom vad de behöver arbeta mer med i läroplanen. 

På så sätt täcks läroplanens mål upp.  

 

Teman är ett vanligt arbetssätt i förskolan. Vi kan förstå varför förskolorna arbetar 

med just teman.Vi tycker att temaarbeten är bra dels för att barnen får delta i 

aktiviterna under en längre tid dels för att många ämnen täcks in. Vi tycker att det 

känns tryggare för oss att arbeta med teman för då kan vi i arbetslaget tillsammans 

hjälpas åt.Vi kan då fördela arbetsuppgifterna emellan oss så att alla känner att de 

kan bidra med ett meningsfullt innehåll. Exempel: jag är duktig på bild, Andrea är 

duktig på naturvetenskap, en tredje inom matematik osv. I Lpfö 98, reviderad 
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2011, läser vi att om man arbetar efter ett tematiskt arbetssätt, kan barnens lärande 

bli mångsidigt och sammanhängande. 

 

Kunskap är ett stort begrepp. Hur vet vi att barn lär sig något? De metoder och 

teorier vi studerat under vår utbildning grundar sig på vetenskaplig grund, det vill 

säga att de framtagits av olika forskare. Dessa forskare har liksom vi alla egna 

teorier (subjektiva teorier). Våra subjektiva teorier beskriver hur vi uppfattar saker 

och ting, detta kan återkopplas till fenomenografisk didaktik. Begreppet 

fenomenografi beskriver Uljens (1997) vara när pedagogerna undersöker hur ett 

barn uppfattar ett ämne, fokus ligger i att förstå hur barn erfar och förstår olika 

fenomen. De viktigaste frågorna man måste ställa sig som pedagog är: 

- Vad innebär lärande?  

- Hur går lärandet till? 

- Vad bör en lärare tänka på för att främja lärandet? 

 

Vi som pedagoger och eleverna/barnen har skilda uppfattningar. Vi måste därför 

kommunicera med varandra så att vi kan förstå varandra.Vi kan aldrig förstå 

varandra fullt ut eftersom vi vid samtal endast kan prata om det den andra 

presenterat och inte vad den tänker.Vi som pedagoger har vår föreställning om 

vad som är bra och dåligt vad det gäller undervisning, eleverna har sin. Det vi som 

pedagoger bör göra är att se undervisningen genom ”flera glasögon” och använda 

oss av det som vi ser fungerar i just vår barngrupp. 

 

I de styrda aktiviteterna menade pedagogerna att de oftast tog fram material som 

annars inte var tillgängliga för barnen. De uppgav att anledningen till detta var att 

de ville att barnen skulle tycka att det blev extra roligt och att det gav dem 

utmaningar. Vi själva tycker dock att allt material alltid skall finnas tillgängligt 

för barnen. Om barn måste fråga oss vuxna efter ett visst material för att kunna 

använda det kan det leda till att barnen väljer att avstå från det. Det kan även vara 

så att barnen glömmer bort vilka material som finns till hands. Vår uppfattning är 

att om barnen inte ser vad för material som finns så leder det troligtvis till att de 

inte heller frågar efter det.  
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Hur kommer barnens inflytande in i den styrda skapande 

aktiviteten? 

 

Förskolan är en kollektiv verksamhet. Alla aktiviteter som sker under en dag på 

förskolan sker i grupp. Det ges därför väldigt lite tid för individuell kontakt 

mellan barn och vuxna. Resultatet av vår studie visade tydligt på att det är bättre 

för alla desto fler pedagoger man är per aktivitet.  

Skollagen säger att barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och 

storlek. Vad betyder det? Hur blir en barngrupp storleksmässigt och lämpligt 

sammansatt? Gäller lämpligheten den biologiska åldern, kön, etnicitet eller 

mognadsgrad? När är en barngrupp lämpligt stor? Vem bestämmer detta? 

Läroplanen och skollagen gäller för alla förskolor som kommunen är huvudman 

för. Detta betyder att det är kommunen som styr över medlen (ekonomi = pengar). 

I dagens samhälle är det medlen som styr över målen.  

 

Vi upplevde att pedagogerna var väldigt olika när det gäller barns inflytande. Det 

synliggjordes i pedagogernas förhållningssätt. Det fanns de som gav barnen chans 

till inflytande och de som drog tillbaka barnen.Vi anar att många pedagoger håller 

tillbaka barnens inflytande av rädsla för att tappa kontrollen i barngruppen. 

Farhågan med detta kan leda till att barnens intressen och inflytande avtar. 

Både Ekström (2007) och de pedagoger vi arbetat med under våra VFU- perioder 

säger att den administrativa delen med krav på dokumentationer har ökat 

lavinartat på slutet, detsamma gäller kravet från samhället. De allra flesta av dem  

anser att tiden i barngrupperna blir mindre och mindre och alltmer kommer i 

skymundan för ”allt det andra” som skall göras. Detta kan vara en orsak till att 

barnens inflytande inte tas tillvara. Pedagogerna känner att de hellre måste se till 

att läroplanen efterföljs. 

 

Pedagogernas förhållningssätt 
 

”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna 

viktiga som förebilder.” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 6). 
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På de förskolor vi besökte kunde vi känna igen två av de tre atmosfärerna som 

beskrivs i Skolverkets rapport (2003). 

• Den samspelande atmosfären: 

De arbetar i gemenskap med barnen och fokus är ständigt riktad mot barnen.  

• Den kontrollerande atmosfären: 

Aktiviteterna är välstrukturerade och barnen följer de vuxnas instruktioner.  

Vi såg influenser av dessa atmosfärer. Det vi såg var att alla pedagoger 

samspelade med barnen och hjälpte dem vid behov. Under intervjuerna framkom 

också målen med deras aktiviteter: 

• Att det viktigaste är att ha roligt tillsammans med barnen.  

Allt detta kan vi koppla samman med den samspelande atmosfären. Vi såg även 

den kontrollerade atmosfären i pedagogernas sätt att styra vad barnen skulle göra 

och hur de skulle göra det. Information om vad och hur togs upp vid samlingen/ 

introduktionen och pågick därefter under hela aktiviteten.  

 

Arnér och Tellgren (2009) tar upp hur barn påverkas av vuxna samt hur viktig 

kommunikationen är mellan dem. De betonar vikten av hur vi vuxna ser på barn. 

Kan en pedagog se saker ur ett barnperspektiv eller ett barns perspektiv? Att se ett 

barn ur ett barnperspektiv betyder att det är de vuxna som tror sig veta hur barnet 

tänker och tycker. Att se ett barn ur barns perspektiv betyder att vi som vuxna bör 

”kliva ned på barnens nivå” och förstå barnens tankar och upplevelser. Hur 

påverkas barnen av vuxnas handlingar och vem det är som bestämmer? 

 
”Vi lär känna vår omvärld genom att samtala med andra människor. Detta gäller 

såväl det lilla barnet som erövrar språket i samspel med föräldrar och andra i den 

närmsta miljön som den vuxne i sin värld ” (Arnér & Tellgren, 2006, s. 23). 

 

Samhällets ständiga förändring har ändrat på hur vi ser på barn. Idag bör barnen 

ses som starka, kompetenta, rika och förmögna ända från födseln. Barn är 

individuella kunskapssökande individer som alla vill bli sedda och tagna på allvar. 

Det är vi, som pedagoger, som skall förse dem med de verktyg och möjligheter de 

behöver för att utvecklas (Ekström, 2007). 
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I förskolan jobbar man tillsammans i ett arbetslag. Vi är dock fortfarande olika 

unika individer med olika ”ryggsäckar”. Det betyder att vi alla inom arbetslaget 

har olika uppfattningar om saker och ting. Vi måste därför komma överens om ett 

gemensamt förhållningssätt gällande allt som rör vår verksamhet. Att bemöta alla 

med samma grundsyn tror vi leder till en bättre verksamhet. Vi vet av erfarenhet 

att barnen alltid kommer att utmana och testa oss dagligen ifråga om vad man får 

göra och inte göra etc. Det viktigaste för oss då blir att ge samma budskap till 

barnen för vi har sett att tvetydiga förhållningssätt skapar en otrygghet för barnen.  

 

Den fysiska miljön 

 

Genom spännande innehåll och en miljö som uppmanar barns kreativa potential 

berikas fantasin och nyskapande kan äga rum. Barns egna erfarenheter och deras  

sätt att tänka kommer till uttryck i handlingarna. Detta synsätt om miljön finns  i 

Reggio Emilia diskursen. Det är pedagogerna som förväntas ta vara på och 

utmana barns tankar och teorier om saker i deras omvärld. Det är miljön, även 

kallad ”den tredje pedagogen”, och vi som pedagoger som måste skapa denna 

miljö som ögat ska njuta av. Denna miljö skall göra barnen glada och väcka 

fantasi samt stimulera nyfikenhet. Det är pedagogernas uppgift att se till att miljön 

blir lustfylld och spännande. Miljön skall uppmuntra till kommunikation, lek, 

utforskande och lärande (Gerdin & Sjöblom, 1995). 

 
Slutsats 
 

Läraryrket räknas till ett professionellt yrke där professionaliteten ligger i att 

kunna förstå och hantera barn. Läraryrket är också ett flexibelt yrke. Det betyder 

att  pedagogernas erfarenheter är grundförutsättningen för en god och 

framgångsrik förskola (Colnerud & Granström, 2002).  

Vi måste i praktiken tillämpa det vi lärt oss om och om igen. Allt är föränderligt 

även i hur vi tänker, i alla möten, stora som små, öppnas det upp för en dialog 

med andra. Detta leder till att vi förstår något nytt om oss själva och om andra. 

Detta är något som all förskolepersonal måste ta i beaktande.  

Peavy (1997) menar att hur man möter andra människor är ”a och o”. Han ser 

varje möte och samtal efter individ, vilka föreställningar vi kan ha om en 
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människa och hur viktigt det är att se den sanna människan vi pratar med. Vidare 

menar han att mötet med en människa ska vara genuint. Detta äkta möte leder till 

att vi kan känna empati och sätta oss in i en annan människas situation, känsla och 

tanke. För att kunna förstå en annan människa måste vi förstå oss själva först.  

Vad behöver vi göra då för att se saker och ting från barnens perspektiv?  Det 

viktigaste är att vi som pedagoger då och då stannar upp i det vi gör för att 

reflektera/problematisera. – För vem gör vi det här? – Kan vi göra något bättre? 

 – Varför fungerar det inte?  Meningen med frågorna är att vi vill uppnå en 

förändring, vilket kräver ett distanstagande. Vi måste genom självreflektion få 

våra subjektiva teorier bekräftade eller förkastade. På detta vis utmanar vi vår 

didaktiska kompetens och det är detta lärandet går ut på. Att distansera sig ökar 

vår autonomitet som pedagoger (Uljens, 1997).  

 

Efter bearbetning av denna studie har vi kommit fram till att barnen i viss mån får 

vara med att påverka aktiviteterna. De pedagoger vi intervjuade tyckte att de var 

viktigt att ta tillvara på barnens interssen i deras planeringar inför styrda 

aktiviteter. Det som kunde vara komplext var det svåra att fånga alla barns 

intressen eftersom vi vet att de varierar och byts ut fort. Under vår studie visade 

det sig att alla pedagoger arbetade efter det styrdokumnet som styr förskolan  

( Lpfö98).  De styrda skapandeaktiviteterna var styrda i den mån att de var 

planerade. Det som framkom från alla pedagoger var att processen var viktigare 

än den färdiga produkten. Det skulle vara roligt för barnen att pröva på olika 

material och framför allt kanske material som annars ej fanns tillgängliga. 

 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie kan utvecklas genom att göra en kvalitativ studie där ett flertal 

förskolor deltar. Observationerna och intervjuerna skulle då kunna utökas. Syftet 

skulle också kunna utökas till att undersöka eventuella skillnader och likheter 

mellan exempelvis förskolor med olika inriktningar som Waldorf, Montessori och 

den kommunala förskolan. Forskningen skulle även kunna göras i jämförelse med 

andra länder.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

– Vad anser ni vara syftet med att ha styrda skapande aktiviteter för barn?  

– Hur planerar ni för dessa styrda skapande aktiviteter? 

– Hur sätter ni upp mål för dessa styrda skapande aktiviteter? 

– Hur utvärderar ni dessa aktiviteter? 

– När dessa aktiviteter planeras, tar ni då hänsyn till barns intressen? 

 



 

Bilaga 2 

 

Brev till förskolorna 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som nyss påbörjat vårt examensarbete, arbetet handlar om 

barns skapande i förskolan. 

 Vi kommer att göra en studie av styrda skapande aktiviteter samt intervjufrågor 

till pedagogerna. 

Vi vill därför besöka er förskola och barngrupp. Vi tänker oss ett besök med 

efterföljande intervju på ca: 20 minuter.  

Vi kommer inte att använda oss utav filmning eller fotografering under vår studie. 

De frågor vi ställer till er pedagoger kommer att spelas in på en diktafon men 

under hög sekretess där inga namn tas upp. I vårt arbete/resultat kommer vi inte 

att nämna vare sig namn på förskolan, barn eller pedagoger. Enligt riktlinjer för 

forskning krävs det medgivande från föräldrar, vi ber er därför kontakta dem, 

gärna senast 18/11. Ta gärna kontakt med oss vid frågor 

 

MVH Andrea och Anna  

 

Andrea Karlsdotter  

Mobil: 073-077 XXXX 

Mail: XXXX@XXXX 

 

Anna Grahn 

Mobil: 070-653 XXXX 

Mail: XXXX@XXXX 

 

 



 

Bilaga 3 

 

Observationsschema 

 

Observation av styrning: 

 

– Pedagogernas ledarstil 

– Tillgång till material 

– Miljön (hur ser den ut, vilken nivå finns materialet) 

– Barngruppen 

– Tidsåtgång  

– Hur mycket hjälp barnen får av pedagogerna 

Barnens inflytande: 

 

– Kommer barnens spontanitet till tals?  

– Samspel mellan barnen? 

– Förstår alla barnen?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4 

 

Nedan presenteras en del av de avsikter och frågeställningar som politikerna ställt 

sig under de senaste 80 åren och som legat till grund för hur dagens förskola ser 

ut: 

1930-1960 

Behövs det barnomsorg? 

Var är kvinnans plats, i hemmet eller på arbetsmarknaden? 

Ska det kallas daghem, familjedaghem eller lekskola? 

1968 

BU och den första skollagen kom. 

Socialstyrelsen skrev råd och riktlinjer. 

Föräldraförsäkringen kom. Alla hade rätt till nio månader med föräldrapenning 

och tre månader med ett garantibelopp. 

1970-talet 

Regeringsskifte  

Ökat krav igen från samhället ” Ropen skalla daghem åt alla” 

Staten gav kommunerna bidrag till att bygga mer, fortfarande platsbrist. 

1980-1990 

Kommunaliseringen, kommunerna tog över driften av förskolorna 

Skall de få finnas privata alternativ? 

1985-1991 

Förskola för alla, men när? 

Under 1990-talet 

Regeringsskifte 

Barnomsorgslagen kom. Kommunerna skulle tillhandahålla plats för barn från och 

med ett års ålder utan oskäligt dröjsmål. Under 1990-talet hade vi i Sverige en 

ekonomisk kris och en ”baby-boom”, fortfarande platsbrist. 

Förskolan skall förbättra skolan och förskola, skola och fritidshem skall integreras 

Förskoleklassen 

Läroplan för förskolan  

Maxtaxa infördes eftersom avgifterna för förskolan stigit så kraftigt att en del 

föräldrar inte hade råd att ha sina barn där. 



 

Under 2000-talet 

Efter den ekonomiska krisen på 90-talet hade kvaliteten i förskolan försämrats. Ett 

av vallöftena 2002 blev därför ”mer pengar till förskolan”. Det skulle satsas på 

mer personal och de skulle erbjudas kunskapslyft/vidareutbildning.  

Debatter om barngruppens antal. 

2010 

 Ny läroplan för förskolan. 

 
Och vem vet hur framtiden kommer att te sig (Martin Korpi, 2006) 


