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ABSTRAKT 
 

Detta arbete bygger på ett utvecklingsarbete, vars syfte är identifiera möjligheter till hur 
planerade bildskapande aktiviteter på fritidshemmet praktiskt kan utformas för att främja 
ett entreprenöriellt förhållningssätt hos barnen. Arbetet avgränsas till att undersöka vilka 
aspekter som är centrala för att erbjuda barnen möjligheter att använda sin kreativitet, 
drivkraft, kommunikations- och samarbetsförmåga. Studien är uppdelad delstudie I och II. 
I delstudie I intervjuades verksamma pedagoger i syfte att generera kunskaper inför 
planering och genomförande av delstudie II, som består av en aktion. Aktionen innehåller 
ett bildskapande projekt som genomfördes under fem veckor på ett fritidshem för årskurs 
3. Under aktionen användes observationer och samtal med barn, vårdnadshavare och 
fritidspedagoger.  Dessa dokumenterades genom fältanteckningar/loggbok och till viss del 
fotografier och ljudupptagningar. Resultatet av delstudie I visar tendenser på att det finns 
en betydande skillnad mellan reproducerat och kreativt skapande, och aktionen 
fokuserades därmed till kreativt skapande. Resultatet av delstudie II visar att barnen under 
aktionen använt sig av samtliga studerade förmågor. Framtydande i både delstudie I och II är 
att stor betydelse ges åt pedagogernas förhållningssätt och aktivitetens utformning. Även 
andra ramfaktorer, och pedagogernas förmåga att hantera dessa, anses kunna ha en betydande 
effekt på resultatet. 

Nyckelord: Fritidshem, Bildskapande, Estetiska lärprocesser, Entreprenöriellt lärande, 
Kreativitet, Drivkraft, Kommunikation, Samarbete 
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1. INTRODUKTION 

1.1   Inledning 

Genom estetiska lärprocesser utvecklar barnen, enligt Rohlin (2013), Levin (2012) och 
Wiklund (2009) sin förmåga att kommunicera och uttrycka sig.  Denna förmåga är av stor vikt 
för att barnen ska kunna utveckla relationer och sin identitet. Även i läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet läggs stor vikt vid skapandets betydelse för det 
aktiva lärandet under de tidiga skolåren: 

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i 
skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att 
pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till 
eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig (Skolverket 2011, s. 10). 

I och med den lärarutbildning som iscensattes 2011 utbildas grundlärare med inriktning mot 
fritidshem. I utbildningen ingår även ett praktiskt estetiskt ämne, exempelvis bild, idrott och 
musik. Även tidigare har fritidspedagoger utbildats i praktiskt estetiska ämnen och det har 
enligt Rohlin (2013) länge varit en stor del av fritidshemmets kultur att arbeta med skapande 
verksamhet och estetiska ämnen som verktyg för utveckling och lärande. Fritidshemmets 
uppdrag är enligt Skolverket (2007) att erbjuda eleverna en meningsfull fritid, stöd i 
utvecklingen och delaktighet/inflytande. För att eleverna ska uppleva sin tid på fritidshemmet 
som meningsfull krävs det, enligt Skolverket, att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande. 
Utrymme behöver även ges till aktiviteter som tränar barnens skapande och kreativa förmåga, 
till exempel lek, bild, musik, dans, rörelse och drama. För att samtidigt fungera som ett stöd i 
barnens utveckling är det även av stor vikt att verksamhetens aktiviteter är varierade och 
anpassas efter barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.  

På min föregående verksamhetsförlagda utbildning på ett fritidshem för årskurs 3 
uppmärksammades en problematik i att många av eleverna hade inställningen att det inte var 
någon mening att de deltog i de bildskapande aktiviteterna.  Ofta uppgav barnen att de inte 
kunde delta på grund av att de inte var tillräckligt bra på att rita. Detta ansåg fritidspedagogerna 
kunde kopplas till både brist på intresse och tillit till den egna förmågan, rädsla föra att göra fel 
samt för svåra uppgifter sett till barnens aktuella utvecklingsnivå (jfr Levin, 2012; Barnes 
1998). Fritidspedagogerna framhöll även att den aktuella barngruppen överlag visade brist på 
kreativitet och låg företagsamhet till eget skapande. Den problematik som upplevs på 
fritidshemmet kan kopplas samman med ett behov av att arbeta med vad Lgr 11 beskriver som 
ett entreprenöriellt förhållningssätt: 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till 
att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med 
andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap. (Skolverket 2011: 9) 

Förmågan att identifiera möjligheter och fatta beslut som överför idéer till handling och 
målinriktade aktiviteter lyfts även fram som centrala aspekter inom entreprenöriellt lärande 
(Peterson & Westlund, 2007; Berglund & Holmgren, 2007). Backström Widjeskog (2008) 
framhåller att entreprenörskap och fostran till företagsamhet förr vanligtvis kopplats samman 
med egenföretagande och ekonomi i någon form. När man talar om entreprenörskap och fostran 
till företagsamhet kopplat till skolans verksamhet menar hon att syftet istället är att ”stimulera 
eleverna till aktivitet och ansvarstagande som sporrar till självständighet, initiativrikedom och 
handlingskraft” (Backström Widjeskog, 2008:286). Att jämställa entreprenörskap med 
företagande kan därmed betraktas som en alltför snäv syn på entreprenöriellt lärande i 
pedagogisk verksamhet. Enligt Berglund och Holmgrens (2007) tidigare studier har det visat 
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sig att en allt för snäv syn på entreprenöriellt lärande leder till konflikter och låsningar i 
införandet snarare än att starta igång ett förändringsarbete. De menar att många skolors 
svårigheter att arbeta med entreprenöriellt lärande därmed kan bero på att ämnesområdets 
innebörd och motiven bakom inte har tydliggjorts på förhand, vilket i sin tur bidragit till en 
splittrad syn som försvårat arbetet. 

Likheter och samband mellan estetiska lärprocesser och ett entreprenöriellt lärande väckte 
under min föregående verksamhetsförlagda utbildning en nyfikenhet för hur 
skapandeaktiviteterna på fritidshemmet praktiskt skulle kunna utvecklas för att tilltala fler 
elever samtidigt som det parallellt tillgodoser barnens behov av kreativt skapande och att 
utveckla sina entreprenöriella förmågor. Rohlin (2013) poängterar att fritidshemmet kan ses 
som en möjlig arena för utvecklande av både elevers skapandeförmåga och ett entreprenöriellt 
förhållningssätt. Detta påstående grundar hon på fritidshemmets vana vid att arbeta med 
estetiska lärprocesser, samtidigt som fritidshemsverksamheten är läroplansstyrd men inte 
kursplansstyrd och bedömningsgrundande.  

1.2 BAKGRUND 

Utgångspunkten för ett entreprenöriellt förhållningssätt till lärande innebär enligt Berglunds 
och Holmgrens (2007) studie att entreprenöriella förmågor kan utvecklas och tränas upp hos 
alla människor. Entreprenöriella förmågor ses i denna studie inte som genetiskt medfödda 
egenskaper som är unika för en speciell utvald grupp människor, dessa förmågor innebär 
istället ett sätt att se, tänka och förhålla sig till sin omvärld. Förmågorna ska enligt Berglund 
och Holmgren därmed bemötas som föränderliga färdigheter som kan utvecklas och övas upp, 
snarare än genetiskt betingade och fasta egenskaper som man antingen har eller inte har. I 
likhet med detta resonemang betraktas barn som naturligt företagsamma, frågvisa, kreativa och 
initiativtagande problemlösare (Falk-Lundqvist, Hallberg, Leffler och Svedberg, 2011; Barnes, 
1998; Skoglund, 1998).  Entreprenöriellt lärande i skolans verksamhet handlar därför snarare 
om att bevara och utveckla barnens naturliga drivkraft och företagsamhet, snarare än att lära 
dem helt nya förmågor. I likhet med detta argument framhåller Barnes (1998) att allt för 
produktfokuserat skapande samt bildskapande med byggmaterial och färdiga prototyper kan ta död 
på barnens uppfinningsrikedom och kreativitet. Dessutom poängterar han att eleverna lär sig att det 
finns rätt och fel sätt att skapa på, vilket kan medföra att elevernas självförtroende och motivation 
inom ämnet försämras när deras produkt inte blir tillräckligt likt förlagan. Barns kreativa skapande 
kan därmed både stärkas och hämmas som följd av pedagogernas strategier och förhållningssätt 
gentemot bildskapande. 

 
Enligt Lindstrand och Selander (2009) är ”förmågan att skapa form, att ge olika uttryck åt både 
det som finns och det som ännu inte finns” (a.a., 2009: 12), grundläggande för att människor är 
inte bara reagerande individer utan även värdeskapande, tolkande och deltagande. Lärprocesser 
sker enligt Furness (2003) då vi upplever något med våra sinnen och tar in information som gör 
skillnad till vår tidigare kunskap och förståelse. Lärandet sker därmed parallellt i olika 
processer, händelseförlopp och flöden som pågår samtidigt. Wiklund (2009) talar om lärande 
bestående av perception (att uppfatta) och produktion (att skapa). För att ett djupare och mer 
långsiktigt lärande ska komma till stånd menar hon att utrymme i lärprocessen även måste ges 
åt reflektion. Genom att ge utrymme åt reflektion och träna barnen i att reflektera menar 
Wiklund ger en högre kvalitet på det som produceras. Detta grundar hon på att den lärande får 
tid att hitta en balans mellan nya och gamla lärdomar och pröva dem mot varandra. Enligt 
Wiklund är de estetiska språken (bild, musik, dans, teater, form, media m.m.) av stor betydelse 
för att variera och berika vårt lärande och hur vi tänker om det, eftersom de har en nära 
koppling till våra sinnen. Estetiska lärprocesser är enligt Wiklund (2009) ”ett sätt att arbeta på i 
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skolan som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman känslor, upplevelser, 
kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet” (a.a., 2009:20). Hon betonar att 
undervisningen på detta sätt tillåter eleverna att kommunicera och gestalta sitt lärande, genom 
att använda individens alla språk och alla delar av språkutvecklingen: talspråk, skriftspråk och 
de estetiska språken. På så sätt kan estetiska lärprocesser betraktas som ett viktigt led mot ökad 
måluppfyllelse, meningsfullhet och sammanhang. Levin (2012) har studerat utvecklingsarbeten 
med fokus på estetiska lärprocesser, då pedagogerna framhåller att utvecklingsarbetet bidragit 
till ett öppnare klimat i barngruppen och att barnen vågat tänka olika. På detta sätt menar en 
pedagog i Levins studie att barnen vågat göra egna tolkningar och stå för sina åsikter.  
Samtidigt framhöll pedagogen att det blivit viktigare för barnen att utveckla en egen stil, 
snarare än att betraktas som ”duktig”. 

Även utvecklingsarbeten inom entreprenöriellt lärande har tidigare kopplats samman med ökad 
måluppfyllelse, meningsfullhet och känsla av sammanhang. Lärare i Berglunds och Holmgrens 
(2007) studie framhåller entreprenörskap i skolverksamheten som ett ”sätt att tänka” som 
hjälper eleverna att hitta egna lösningar och tillvägagångssätt som stödjer den egna 
utvecklingen. Entreprenörskap i pedagogisk verksamhet ses därmed som ett förhållningssätt till 
lärande som skapar förutsättningar för att utveckla elevernas egna förhållningssätt till 
omvärlden:  
 

Man ska inte ge svaren, de ska hitta svaren själva. Har de problem så ger jag dem inte 
lösningen, utan vägleder dem. Så jobbar jag och mitt arbetslag i den dagliga 
verksamheten. Det handlar mycket om att skapa, lösa problem, reflektera och våga. Våga 
är en jättestor del. Våga fråga någon, våga tro på sin idé, våga tillföra gruppen sina 
tankar. (a.a. 2007:47) 

I likhet med begreppet entreprenöriellt lärande poängteras samtidigt att även begreppet 
estetiska lärprocesser innefattar både förhållningssätt och tillvägagångssätt i 
utbildningssammanhang. Estetiska lärprocesser handlar enligt Wiklund (2009) i första hand om 
att ”förhålla sig till kunskap på ett sätt som innebär att vara öppen för många olika tolkningar 
av verkligheten” (a.a. 2009: 21). Även i teorier kring estetiska lärprocesser framhålls 
pedagogens roll som att utveckla barnens förmåga att identifiera och formulera ett problem, 
föreslå lösningar och våga pröva (Wiklund, 2009). I den forskning och de teorier jag tagit del 
av framhålls därmed entreprenöriellt lärande inom skolans verksamhet överlag som ett 
förhållningssätt med betydande likheter till det förhållningssätt som påtalas i estetiska 
lärprocesser. I mitt examensarbete innebär därmed entreprenöriellt lärande på fritidshemmet ett 
förhållningssätt till lärande, som innefattar arbetsformer och aktiviteter som stimulerar 
elevernas kreativitet, nyfikenhet, samarbetsförmåga, självtillit, initiativförmåga, ansvar och 
problemlösningsförmåga, genom tillfällen att skapa, lösa problem, reflektera, våga prova och 
undersöka. Eftersom tillfällen att utveckla dessa förmågor, enligt Wiklund (2009) kan genereras 
genom estetiska lärprocesser antas att elevernas entreprenöriella lärande av sannolika skäl kan 
utvecklas genom estetiska lärprocesser och bildskapande aktiviteter.  För att göra detta arbetes 
omfång hanterbart avgränsar jag mig till förmågorna kreativitet, drivkraft, kommunikations- 
och samarbetsförmåga (för utförligare beskrivning se avsnitt 4.1 Aktionens mål).  Dessa 
förmågor har valts ut eftersom de omnämns i litteratur och styrdokument, samtidigt som jag 
upplever dessa förmågors definition relativt bred och på så sätt även berör andra 
entreprenöriella förmågor. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Genom att koppla samman de två områdena estetiskt och entreprenöriellt lärande på 
fritidshemmet är studiens syfte att identifiera möjligheter till hur planerade bildskapande 
aktiviteter på fritidshemmet praktiskt kan utformas för att främja ett entreprenöriellt 
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förhållningssätt hos barnen. Arbetet avgränsas till att undersöka vilka aspekter som är centrala 
för att erbjuda eleverna möjligheter att använda sin kreativitet, drivkraft, kommunikations- och 
samarbetsförmåga. För att undersöka möjligheterna även på ett praktiskt plan, kopplat till 
fritidshemmets verksamhet och den aktuella problematiken, kommer mitt examensarbete att 
genomföras som ett utvecklingsarbete med en aktion i form av ett praktiskt projekt. 

Frågeställning: 

Hur kan en planerad bildskapande aktivitet på fritidshemmet utformas av fritidspedagogerna för 
att främja barnens entreprenöriella lärande, avseende förmågorna: 

- kreativitet, 
- drivkraft, 
- kommunikationsförmåga, 
- samarbetsförmåga?  
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2. METOD 
Detta arbete är utformat som ett utvecklingsarbete, då jag utifrån tidigare forskning och egna 
undersökningar planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar ett praktiskt projekt (aktion) i 
syfte att utveckla det fritidshemspedagogiska området. Fritidshemmet där aktionen utförs har 
valts ut eftersom jag i samband med mitt utvecklingsarbete har fem veckors 
verksamhetsförlagd utbildning där. Detta fritidshem, som i studien benämns som det aktuella 
fritidshemmet, har som jag tidigare nämnt påvisat ett behov av att utveckla ett entreprenöriellt 
förhållningssätt till bildskapande. Att utvecklingsarbetet genomfördes godkändes innan starten 
av både rektorn och fritidspedagogerna på det aktuella fritidshemmet. I texten nedan beskrivs 
mina metodval och studiens genomförande utifrån metodologiska teorier. 
 

2.1 Utvecklingsarbete 

Upplägget för detta utvecklingsarbete liknar aktionsforskning på så sätt att arbetet utförs 
praktiknära i samverkan mellan forskare och yrkesverksamma. Målet med aktionsforskning är 
enligt Rönnerman (2012) att hjälpa praktiker att lösa konkreta problem. Arbetet utgår, enligt 
Lewins modell (a.a., 2012), ifrån en idé om önskad förändring, som sedan följs upp av en 
resurs- och nulägesanalys för att undersöka vilka resurser förändringen kräver. Därefter samlas 
fakta in gällande hur man kan arbeta för att nå önskad förändring vilket formas till en plan som 
sedan implementeras. Under hela genomförandet förs en noggrann dokumentation för att 
aktionen sedan ska kunna utvärderas och eventuellt bidra till nya idéer och visioner kring 
fortsatt utveckling. Gränserna mellan utvecklingsarbete, utredning och forskning beskrivs dock 
som diffusa av Patel och Davidson (2011). Övergripande är syftet med utredningar och 
forskning att producera kunskap, medan ett utvecklingsarbete övergripande använder redan 
befintlig kunskap i syfte att bidra till förändring. På så sätt utnyttjas tidigare forskning för att 
starta processer som i något avseende leder till utveckling.  Aktionsforskning består således av 
en växelverkan mellan teori och praktik och handlar enligt Rönnerman (2012) om att ta tillvara 
och utmana den expertis som finns. Det kan således utföras som en del i verksamhetens 
kvalitetsarbete. Rönnerman menar samtidigt att en kritisk punkt med aktionsforskning är hur 
praktikerna ställer sig till utvecklingsarbetet; om de efter studien är beredda att fortsätta arbetet 
utifrån de nyvunna insikterna, eller om de går tillbaka till att göra som de alltid gjort. 
Denscombe (2009) poängterar också att deltagarna, på grund av aktionsforskningens 
praktiknära natur, ofta har ett egenintresse i studien, vilket kan påverka studiens objektivitet. På 
grund av att aktionsforskningen är starkt knuten till problem på en specifik arbetsplats, i detta 
fall ett fritidshem, kan det även vara svårt att nå generaliserbara resultat. 
 
Enligt Patel och Davidson kan vissa undersökningar behöva göras även i ett utvecklingsarbete, 
för att komplettera den kunskap som finns eller för att generera kunskap specifikt knutet till 
utvecklingsarbetet. I de fall undersökningarna syftar till generera beskrivningar av till exempel 
nuläget och arbetets utgångsläge benämns de som deskriptiva, enligt Patel och Davidson (a.a.). 
Detta utvecklingsarbete delas upp i två delstudier. Delstudie I består av nulägesanalys, förstudie 
samt mål och planering inför aktionen. Delstudie II, som utgörs av aktionen bygger på 
slutsatserna från delstudie I. För att stärka studiens objektivitet är det enligt Allwood och 
Erikson (2010) av stor vikt att forskaren genomför sina undersökningar utan att färga dem av 
förutfattade uppfattningar som kan påverka studiens resultat. Forskaren bör därmed innan 
studien genomförs vara väl påläst gällande tidigare forskning inom ämnesområdet, men inte 
låta sig styras av den utan genomföra undersökningarna med ett ”öppet sinne”.  
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2.2 Delstudie I: Nulägesanalys och förstudie 

För att organisera och leda barns lärande krävs planering, enligt Lindström och Pennlert (2006). 
De menar att syftet med planeringen är att före genomförandet reflektera över 
undervisningens/aktivitetens mål, innehåll och upplägg utifrån styrdokumenten och de 
didaktiska frågorna vad, hur och varför. Detta genererar sedan en preliminär plan för den 
kommande aktiviteten/undervisningen. Eftersom planeringen är preliminär kan den dock 
komma att förändras och förbättras något under arbetets gång. Vid planering av pedagogiska 
aktiviteter menar Lindström m.fl. att det samtidigt är av stor vikt att analysera vilka yttre 
faktorer som kan tänkas påverka undervisningen/aktiviteten, för att kunna göra medvetna 
didaktiska val utifrån dessa ramfaktorer. Vanliga ramfaktorer anses enligt Lindström m.fl. vara 
tid, personaltäthet, gruppstorlek, lokaler samt ekonomiska och materiella resurser. Även 
arbetslagets förkunskaper, intressen, engagemang, erfarenheter, attityd samt didaktisk-, social- 
och ämneskompetens har enligt Lindström m.fl. (2006) stor betydelse för 
undervisningens/aktivitetens villkor och genomförande. I syfte att undersöka och försöka 
fastställa projektets mål, förutsättningar, begränsningar och möjligheter genomfördes därför 
intervjuer med de tre fritidspedagogerna på det aktuella fritidshemmet. Dessa intervjuer kallas i 
arbetet för Nulägesanalys.  

För att skapa en förståelse av hur andra pedagoger arbetar med estetiska lärprocesser och/eller 
entreprenöriellt lärande, så genomfördes samtidigt intervjuer med pedagoger från andra 
verksamheter än det aktuella fritidshemmet. För att anpassas till arbetets storlek och tidsramar 
intervjuades fyra pedagoger; en lärare i årskurs ett, en fritidspedagog samt två 
skapandepedagoger på konstmuseets ateljé. Läraren i årskurs ett och de två 
skapandepedagogerna samverkar sedan ett halvår tillbaka med ett utvecklingsarbete kring 
estetiska lärprocesser. Fritidspedagogen som intervjuades har sedan ett och ett halvt år tillbaka 
arbetat medvetet för att i sin verksamhet stimulera elevernas entreprenöriella förmågor. Dessa 
intervjuer gjordes i syfte att stimulera min tankeprocess inför planeringen av projektet, och för 
att få ökad förståelse för vilka problem som kan uppstå i det praktiska arbetet Dessa intervjuer 
kallas i arbetet för Förstudie. För att förtydliga vilka pedagoger det aktuella stycket gäller 
benämns i arbetet intervjuer med pedagoger därmed som antingen nulägesintervjuer eller 
förstudieintervjuer. För att intervjuerna skulle anpassas till pedagogernas scheman genomfördes 
både nulägesintervjuer och förstudieintervjuer parallellt under två veckor. Efter intervjuerna 
analyserades resultaten för att därefter fungera som utgångspunkt för den kommande aktionens 
mål och upplägg.  I arbetet presenteras dock nulägesanalysen först, i syfte att tydliggöra syfte 
och utgångspunkt, innan förstudiens resultat och aktionens mål och upplägg presenteras.  

Intervjuer är enligt Denscombe (2009) särskilt lämpliga för att få fram djupgående och 
detaljerad data kring prioriteringar, åsikter och idéer. För att underlätta analysen och 
bearbetningen av data, men ändå undersöka problemområdet på ett kvalitativt plan användes 
öppna men förbestämda frågor, som under intervjun kompletterades av följdfrågor. En nackdel 
med intervjuer är enligt Denscombe (2009) att det är svårt att kontrollera att respondenterna 
svarar sanningsenligt och inte utifrån vad de tror att intervjuaren vill att de ska svara. Det är för 
undersökningens validitet och reliabilitet därför viktigt att intervjuaren är noga med att inte 
ställa ledande frågor eller på annat sätt försöka styra respondentens svar. Ett sätt för 
respondenten att i efterhand kontrollera sin eventuella påverkan är att spela in intervjuerna. Det 
är i sådana fall viktigt att intervjuaren i enlighet med de forskningsetiska principerna har 
respondenternas samtycke för att inspelning görs (a.a.). Av denna anledning spelades samtliga 
intervjuer in, i samtycke med respondenterna. Fritidspedagogerna på det aktuella fritidshemmet 
intervjuades medvetet enskilt, för att inte påverkas av varandra och för att eventuella 
meningsskiljaktigheter pedagogerna emellan lättare skulle kunna synliggöras. Övriga 
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pedagoger, bortsett från de två skapandepedagogerna, intervjuades även de enskilt. Detta var 
inte ett medvetet val utan berodde istället på att de tillhör olika verksamheter och därmed 
intervjuades vid olika tillfällen.  
 

2.3 Delstudie II: Aktion 

Aktionen genomfördes under min verksamhetsförlagda utbildning på fritidshemmet då jag 
under fem veckor deltar i fritidshemmets dagliga verksamhet. Under aktionens gång genomförs 
deltagande observationer i kombination med ostrukturerade samtal för att skapa en uppfattning 
om elevernas och pedagogernas upplevelser och tankar kring projektet samt hur dessa 
eventuellt utvecklas och förändras. Liksom vid intervjuer, är det enligt Denscombe (2009) 
under observationer viktigt att forskaren är medveten om sin egen eventuella påverkan på 
undersökningsobjektens svar och agerande. Eftersom eleverna känner mig sedan tidigare och är 
vana vid att jag deltar aktivt i fritidshemmets verksamhet samt ansvarar för aktiviteter kan min 
roll under studien likna vad Denscombe kallar totalt deltagande.  I min strävan att försöka nå 
både en ”yttre” beskrivning av specifika händelser samt en beskrivning av personers tankar och 
resonemang så kommer observationerna att kompletteras av samtal (jfr Rönnerman, 2012). 
Observationerna och samtalen dokumenteras genom loggboks- och fältanteckningar och till 
viss del även ljudupptagningar. Eftersom studien gäller barn har deras vårdnadshavare 
informerats om projektet och getts möjlighet att avböja sina barns deltagande i studien (se 
bilaga 1). Vårdnadshavarna har även fått avböja eller ge sitt samtycke till att ljudupptagningar 
görs från samtal med deras barn. Även barnen informeras innan ljudupptagningar görs, i linje 
med Vetenskapsrådets (2011) Forskningsetiska principer. Efter projektets avslutning genomförs 
även kortare individuella intervjuer med barn som deltagit i projektet. Deltagarna består av de 
deltagande barn vars föräldrar gett sitt samtycke. Att jag inte valt att intervjua även de barn som 
i mindre eller ingen utsträckning deltagit i projektet beror på att det inte ryms inom tidsramarna 
för detta arbete. Intervjuerna som genomfördes syftar därmed endast till att utvärdera projektet 
och skapa en överblick över om mina observationer och tolkningar under projektets gång 
stämmer överrens med barnens egna upplevelser. Den bildskapande processen kommer att 
fotograferas i dokumentationssyfte, men fotografierna kommer inte innehålla några ansikten 
och inga barn kommer därför att kunna identifieras utifrån dem.  
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3. DELSTUDIE 1 

I följande kapitel presenteras teori och empiri kring vad som krävs av pedagog och aktivitet för 
att bildskapande aktiviteter ska stimulera ett entreprenöriellt förhållningssätt hos eleverna. 
Resultatet består av nulägesanalys och förstudie, som båda är baserade på empiriska intervjuer 
med pedagoger. Utifrån slutsatserna från teorin och empirin, har jag sedan utformat aktionens 
målsättning och planerade upplägg. 

3.1 Teori 

Undervisningens/aktivitetens upplägg har enligt Otterborg (2011) stor betydelse för barnens 
lärande och utveckling. Reproducerat lärande innebär enligt Otterborg att uppgifterna är 
bestämda och lärarstyrda, och resultatet är relativt bestämt på förhand. Utifrån hennes studier 
menar forskaren även att uppgifterna inom denna lärandeform vanligen ges till barnen på 
”silverfat”, det vill säga att de är tillrättalagda för barnen och utan dilemman. Otterborg 
poängterar att reproduktiva uppgifter tenderar att medföra att produkten framhålls som 
viktigare än processen och menar att större fokus behöver läggas vid processen för att stimulera 
elevernas entreprenöriella lärande. Detta kan enligt Otterborg göras genom till exempel 
problembaserad eller projektorienterad undervisning. Större fokus vid processen kan enligt 
Otterborg (2011) nås genom att läraren intar en mer indirekt styrning av undervisningen. Detta 
kan enligt Otterborg göras genom att läraren låter eleverna, med stöd från läraren, aktivt 
ansvara för att planera, söka information, ge förslag på lösningar och reflektera över sitt 
genomförande för att nå uppsatta mål. Denna strategi kan enligt Peterson och Westlund (2007) 
vara nödvändig för att bryta en barngrupps passivitet och väntan på att bli ”serverade”. 
Processen ges därmed mer uppmärksamhet samtidigt som lärarens roll blir mer stödjande än 
direkt kunskapsöverförande. Av Otterborgs (2011) studie framkommer även att elevernas 
motivation och engagemang för uppgiften ökar om de själva får bestämma omfattningen av 
arbetet. Studien visar på att eleverna efterlyser utmaningar och en miljö som ger möjlighet till 
att utforska, lära och vara delaktiga. För att hjälpa eleverna framåt i arbetet ökar därmed 
elevernas behov av att få formativ feedback i processen, snarare än summativ bedömning av 
resultatet.  För att agera stödjande snarare än tillrättavisande menar Peterson och Westlund 
(2007) att läraren bör vara noggrann med att feedbacken bör formuleras i form av ledtrådar och 
möjligheter snarare än färdiga lösningar. Detta medför en större öppenhet gentemot olika 
lösningar samtidigt som barnen tillåts komma med egna lösningar. Forskarna menar även att 
det är centralt att ifrågasätta elevernas val för att uppmärksamma viktiga detaljer de kan ha 
förbisett. För att feedbacken ska hjälpa eleverna framåt krävs att pedagogen är varsam i hur den 
presenteras, samt poängterar för eleverna att den ska ses som stöttande information snarare än 
kritik.  

Enligt Otterborgs (2011) studie är det tre förändringar som måste genomföras för att 
undervisningen ska stimulera elevernas entreprenöriella lärande. Forskaren menar att 
undervisningen och uppgifterna måste utvecklas från reproducerade till entreprenöriella, från 
resultatinriktade till processinriktade samt från summativa till formativa. Även Backström 
Widjeskog (2008) instämmer i detta resonemang och framhåller att: 
 

Att fostra till företagsamhet innebär att förskjuta tyngdpunkten från passivt och osjälvständigt handlande 
mot aktivitet och självständighet. Det innebär att gå från snäv ämnesorientering mot en större helhetssyn, 
att flytta fokus från resultat till process och från reproduktion till nyskapande. I en pedagogisk verksamhet 
riktad mot fostran till företagsamhet flyttas fixering av inlärning av detaljkunskap till förståelse av 
sammanhang, problemlösning och livslångt lärande (a.a. 2008:310).  
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Ett entreprenöriellt förhållningssätt till lärande innebär på detta sätt, enligt Otterborg (2011), en 
förflyttning från reproducerat till kreativt och produktivt lärande. Dessa tankegångar kan liknas 
vid Vygotskijs (1995) syn på skapande eftersom även han gör skillnad på reproduktiva/ 
återskapande handlingar och kreativa/kombinatoriska handlingar. Reproduktivt skapande 
innebär enligt Vygotskij att återskapa/avbilda något du ser framför dig eller något du minns. 
Kreativt skapande innebär istället att med fantasins hjälp kombinera tidigare intryck och 
erfarenheter till något nytt.  
 

Om människans aktivitet inskränkte sig till att återskapa det gamla, då vore hon en varelse 
som bara var inriktad på det förgångna, och hon skulle bara kunna anpassa sig till framtiden 
i den mån som denna återskapade det förgångna. Det är just människans kreativa aktivitet 
som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt 
förändrar sin nutid. (Vygotskij 1995:13) 

 
Även Barnes (1998) menar att människor har förmågan till både reproducerat och kreativt 
skapande. För att skapa goda förutsättningar för barnen att utveckla sin kreativa förmåga menar 
Barnes att pedagogerna behöver skapa en balans mellan fritt och styrt skapande i de bildprojekt 
som initieras. För att lyckas med detta menar Barnes (a.a.) att det finns tre vanligt förekommande 
strategier kring bildskapande som pedagogerna bör undvika, eftersom de lämnar lite utrymme åt 
barnens egna kreativa lösningar. Den första strategin belyser fritt skapande med lågt lärarstöd, och 
grundar sig på antagandet att bara eleverna ges rikligt med material så kommer deras bildskapande 
förmåga utvecklas på egen hand. För att utvecklas menar Barnes att barn behöver stöd av 
kompetent och kunnig pedagog, eller annat barn, som kan visa olika material och tekniker för 
att barnen ska känna att de behärskar och kan använda olika tekniker. I likhet med Otterborgs 
(2011) och Backström Widjeskogs (2008) resonemang menar Barnes (1998) att pedagogernas roll i 
barns bildskapande är att fungera som vägledare snarare än kreativa ledare. Barn behöver, enligt 
Barnes (1998), vägledning, stöd och uppmuntran i skapandeprocessen. På samma sätt som det 
är riskabelt om pedagogen blandar sig i barnens bilder och styr deras bildskapande för mycket, 
så menar Barnes (1998) att det kan ha lika negativ effekt på barnens kreativitet om de lämnas 
helt utan stöd i sitt bildskapande. Om barnen lämnas helt på egen hand menar han att det finns stor 
risk att eleverna blir uttråkade och ger upp, vilket i synnerhet gäller de elever som inte känner sig 
trygga och väl presterande inom bildämnet. Eleverna kommer därmed inte att utveckla sin kreativa 
och bildskapande förmåga vidare, utan stannar på den nivå som de redan befinner sig i. Barnes 
slutsatser kan liknas vid ett behov av att hjälpa eleverna att hitta en balans mellan divergent och 
konvergent tänkande.  Divergent tänkande innebär enligt Dhingra (2012) att försöka skapa 
många olika lösningar och idéer på ett ”problem”, utan att oroa sig för om idéerna är rätt eller 
fel. Konvergent tänkande innebär att istället söka efter en optimal lösning. Pedagogen behöver 
därmed, utifrån Barnes (1998) resonemang, finnas med och stödja barnen i växlandet mellan att 
skapa och välja möjligheter.  

 
Barnes (1998) andra strategi belyser styrda aktiviteter med byggsatser och/eller förlaga, och den 
tredje strategin innefattar styrda aktiviteter där barn lär sig rita utifrån mallar. Enligt Barnes (1998) 
använder många lärare mallar som underlag för bildskapande aktiviteter eftersom det kräver 
mindre tid, lärarstöd och tålamod. Han menar dock att det är farligt att vänja eleverna vid att 
det alltid finns mallar och förlagor att utgå ifrån eftersom de då direkt hänvisas till ett 
vuxenperspektiv på skapande samtidigt som barnets egen kreativitet och bilduttryck ges mindre 
utrymme. Detta resonemang kan liknas vid ett behov av att utforma de planerade bildskapande 
aktiviteterna i form av wicked problems snarare än tame problems. Tame problems innebär 
enligt Martin (2009) problem med förutbestämda lösningar och tydliga rätt och fel. Likheter 
kan därmed dras till det Otterborg (2011) och Vygotskij (1995) benämner som reproducerad 
undervisning och skapande. Wicked problems kan istället jämföras med vad Otterborg (2011) 
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och Vygotskij (1995) kallar för kreativ/ entreprenöriell undervisning och skapande. Wicked 
problems förklaras enligt Martin (2009) som öppna problem utan givna lösningar. På detta sätt 
menar han att wicked problems stimulerar till kreativare och mer olika lösningar. För att 
stimulera barnens kreativa förmåga är det enligt Linds (2010) studie även viktigt att materialet 
är föränderligt och uppmuntrar till många olika lösningar och användningsområden. På 
liknande sätt menar hon att det kan vara fördelaktigt att introducera ett för barnen okänt eller 
ovant material, i syfte att destabilisera tidigare ordningar för bildskapandet. Gemensamma 
bildskapande aktiviteter kan enligt Linds studier innebära att eleverna hjälps åt i 
skapandeprocessen, vilket kan generera sociala effekter t.ex. stimulans av barnens samarbets- 
och kommunikationsförmåga.   

3.2  Resultat 
Nulägesanalysen är baserad på individuella intervjuer med de tre fritidspedagogerna på 
fritidshemmet där aktionen sedan genomförs. Förstudien utgår ifrån intervjuer som genomförts 
med pedagoger från andra verksamheter än fritidshemmet där aktionen ska genomföras. Dessa 
pedagoger intervjuades i syfte att utifrån deras egna erfarenheter bidra med vägledning och 
praktiska råd inför planering, genomförande och utvärdering av detta arbetes aktion. 

3.2.1. Nulägesanalys av bildskapande processer på det aktuella fritidshemmet 

I intervjuerna med fritidspedagogerna på det aktuella fritidshemmet ombads de att berätta hur 
de upplever nuläget avseende bildskapande aktiviteter på fritidshemmet samt att beskriva sin 
personliga syn på bildskapande, estetiska lärprocesser och entreprenöriellt lärande. En av de 
intervjuade fritidspedagogerna har delad tjänst som bildlärare i årskurs tre och sex. Hennes syn 
på bildskapande är att: 

Bilden är grunden till allting tänker jag, kan man se möjligheterna i bild så öppnar det upp 
för kreativt tänkande inom andra ämnen. Vi tänker ofta i bilder och eftersom alla ämnen 
går in i varandra så är bild är en viktig del i alla ämnen.  

Bilden ses av samma fritidspedagog som grunden till att träna elevernas visuella och kreativa 
tänkande, vilket kan underlätta för dem att till exempel kunna lösa matematiska problem och 
kunna skissa upp olika förslag. Hon menar att bildskapande går in i det entreprenöriella 
lärandet på så sätt att grundtankarna för båda förhållningssätten innebär en förståelse för att 
man kan lära sig på olika sätt och att det är viktigt att våga prova sig fram. Övriga 
fritidspedagoger lyfter även de fram liknande förklaringar, samt påståendet att förmågan att 
vara kreativ, se möjligheter, våga tro på sina idéer, se vad som behöver göras och våga tänka 
annorlunda är gemensamt för både estetiskt och entreprenöriellt lärande. Fritidspedagogerna 
framhåller dock att de tänker olika vid själva upplägget av de planerade bildskapande 
aktiviteterna på fritidshemmet. Samtligas resonemang tyder dock på att de bildskapande 
aktiviteter som planeras på fritidshemmet fokuseras vid resultat och produkt snarare än 
processen.  

Enligt fritidspedagogerna har den aktuella barngruppen överlag visat brist på kreativitet och 
företagsamhet till eget skapande. Samtliga tre pedagoger i arbetslaget lyfte fram att de upplever 
att många av barnen är hämmade i sitt skapande på så sätt att de har svårt att skapa fritt och 
komma på vad de ska göra, vilket till exempel uttrycks genom följande påstående: ”det blir 
bara hafs när de skapar själva”. Två av pedagogerna anser att barnens brist på kreativitet och 
svårigheter i att ta egna initiativ samt komma på och genomföra egna idéer kan bero på att de är 
vana att bli serverade färdiga lösningar som inte utmanar deras eget tänkande. De behöver 
enligt en av pedagogerna utmanas i sitt skapande för att kunna identifiera möjligheterna och 
fatta beslut som för dem framåt i skapandeprocessen. Många elever framhåller enligt samtliga 
fritidspedagoger samtidigt att det inte är någon mening att de deltar i planerade 
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skapandeaktiviteter eftersom de anser att deras egen förmåga inte räcker till för att klara 
uppgiften. Detta ansåg pedagogerna skulle kunna kopplas till både brist på intresse och tillit till 
den egna förmågan, rädsla föra att göra fel samt för svåra uppgifter sett till barnens aktuella 
utvecklingsnivå. Bland barnen upplever fritidspedagogerna även att det finns starka 
föreställningar kring vem av barnen som ritar bäst samt vilka som kan respektive inte kan rita. 
De lyfter även fram att bildskapandet på fritidshemmet oftast är produktfokuserat och att både 
barn och vuxna ofta värderar barnens skapande summativt, främst i termer av fint/fult och 
rätt/fel. De upplever även att barnen ofta jämför sina bilder med varandras snarare än att 
samarbeta kring bildskapandet. Fritidspedagogerna önskar att barnen ska tränas i att bemöta 
varandra vänligare i skaparverkstaden samt att klimatet fokuseras mer till samarbete än 
konkurrens. För att detta ska lyckas tror pedagogerna att deras eget förhållningssätt spelar en 
viktig roll. Två av fritidspedagogerna menar att det är viktigt att poängtera för barnen att alla 
kan och får göra olika, att det inte finns några rätt och fel sätt att skapa på. På detta sätt tror de 
att klimatet i skapareverkstaden kan bli öppnare samt mer tillåtande och accepterat att 
experimentera, prova sig fram och lära sig av sina misstag. De tror även att ett sådant 
förhållningssätt kan öppna upp för ett samarbete mellan barnen och eventuellt göra att fler barn 
vågar och vill delta i både spontana och planerade skapandeaktiviteter på fritidshemmet.  

Samtliga fritidspedagoger framhöll i intervjuerna att många barn på fritidshemmet ofta ger upp 
och inte slutför de projekt de påbörjat. En av pedagogerna menar att hennes kollegor ofta får 
färdigställa barnens gemensamma bildprojekt för att de ska bli färdiga. Övriga fritidspedagoger 
poängterar samtidigt att många projekt på fritidshemmet rinner ut i sanden eftersom barnen 
tappar intresset, samtidigt som de poängterar att barnen vistas väldigt kort tid på fritidshemmet 
eftersom de slutar först mellan kl 14.15 - 14.45 varje dag. På samma gång börjar även allt fler 
barn att skolas ut och går många dagar därför hem själva fast de egentligen har fritidshemstid. 
Fritidspedagogerna upplever även att många skapandeprojekt på fritidshemmet faller bort till 
följd av helgdagar, andra projekt, oväntade händelser samt fritidspedagogernas arbetsuppgifter 
och ansvarsområden i skolan. En annan faktor som en av fritidspedagogerna lyfter fram är att 
bildskapandet på fritidshemmet påverkas av att det kan vara svårt att hitta plats att förvara 
material och pågående projekt. För att hjälpa eleverna att se möjligheterna anser 
fritidspedagogerna att pedagogens roll i skapandeprocessen är att stötta eleverna att hitta egna 
lösningar men också att utmana eleverna och hitta en balans mellan fritt och styrt skapande i 
planerande skapandeaktiviteter. Genom att uppmuntra och utmana eleverna att reflektera över 
sina val under arbetets gång upplever pedagogerna att eleverna kan få ökad självtillit gällande 
sitt eget skapande och vågar stå upp för sina idéer eftersom de då får verktyg att kunna 
argumentera för sina val i skapandeprocessen. Fritidspedagogerna anser samtidigt att processen 
kan synliggöras mer genom frekvent dokumentation, vilket också är ett önskemål ifrån 
fritidshemmets rektor.  

 
3.2.2 Sammanfattning och tolkning av nulägesanalys 

Av nulägesintervjuerna på det aktuella fritidshemmet gör jag tolkningen att samtliga 
fritidspedagoger i arbetslaget har ett intresse för bild som ämne, och att de på olika sätt även 
har relativt goda kunskaper inom olika material och tekniker. Det förekommer planerade 
bildskapande aktiviteter på fritidshemmet, men många tenderar att rinna ut i sanden på grund av 
tidsbrist och brist på motivation. Samtliga pedagogers resonemang tyder på att de bildskapande 
aktiviteter som planeras på fritidshemmet främst är produkt- och resultatfokuserade, men att en 
önskan finns gällande att lägga större fokus på processen. Den syn fritidspedagogerna uppger 
sig ha på bildämnets möjligheter, estetiska lärprocesser och entreprenöriellt lärande stämmer 
till stor del överrens med vad som lyfts fram i teorikapitlet.  De framhåller dock att de tidigare 
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inte haft en klar gemensam bild över hur de planerade aktiviteterna borde utformas för att 
motivera eleverna, stödja deras utveckling samt lämna större utrymme för eleverna egna idéer. 
Utifrån nulägesanalysen, mina tidigare erfarenheter ifrån fritidshemmet och de teoretiska 
begrepp jag lyft fram i detta arbete bedömer jag att fritidspedagogerna sammantaget ser ett 
behov av att: 
 

- väcka elevernas nyfikenhet och entusiasm gentemot planerade bildskapande 
aktiviteter, för att skapa tillfällen att utmana deras kreativa och skapande 
förmåga.  
 

- utmana elevernas kreativa tänkande genom att skapa balans mellan fritt och styrt 
skapande, det vill säga utforma uppgifterna i form av wicked problems snarare 
än tame problems.   
 

- stimulera elevernas drivkraft och företagsamhet, så att eleverna avslutar 
projekten de påbörjat. 
 

- utöka barnens förståelse för sambandet mellan process och resultat, för att hjälpa 
dem förstå att de val de gör i processen påverkar resultatet.  
 

- utmana eleverna att reflektera över sina möjligheter och val både före, under, 
och efter arbetets gång. 
 

- medvetet verka för att förflytta samtalen kring barnens skapande från ett 
summativt till ett formativt fokus. 
 

- hjälpa eleverna att skapa balans mellan konvergent och divergent tänkande, i 
syfte att hjälpa dem framåt i processen. 
 

- öppna upp för ett mer positivt, tillåtande, och prövande klimat i 
skaparverkstaden/skapandeaktiviteterna, för att gynna samarbetet mellan 
eleverna samt locka de elever som inte brukar ägna sig åt bildskapande. 
 

- utveckla strategier för att hjälpa eleverna skapa ett fungerande samarbete och en 
fungerande kommunikation mellan varandra. 

 
- utveckla strategier för dokumentation, i syfte att bland annat synliggöra 

processen och elevernas lärande. 
 

- analysera vilka ramfaktorer projektet påverkas av samt göra upp en tidsplan, för 
att projektet ska hinna genomföras utifrån angivna tidsramar.  

 

- hitta plats att förvara materialet och pågående projekt så att det inte stör övrig 
verksamhet. 

 

3.2.3. Förstudie om entreprenöriellt lärande och estetiska lärprocesser 

Som jag belyst i metodkapitlet så består förstudien av intervjuer med fyra verksamma 
pedagoger som arbetar inriktat mot entreprenöriellt lärande och/eller estetiska lärprocesser; en 
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fritidspedagog, en lärare i årskurs ett och två skapandepedagoger på konstmuseets ateljé. I 
intervjuerna framhöll flera av respondenterna att estetiska lärprocesser för dem innebär att 
kunna se på en företeelse på olika sätt samt upptäcka och prova olika möjligheter. På frågan om 
de ser något samband mellan estetiska lärprocesser och entreprenöriellt lärande så svarar en 
respondent att ”för mig är det samma sak”. Även övriga respondenter framhåller att det finns 
ett samband, men att hur tydligt detta framkommer menar de beror på aktivitetens utformning 
och pedagogernas förhållningssätt och inställning.  Tre av de fyra respondenterna ansåg att det 
är av stor vikt att pedagogen inte går in i arbetet med inställningen att ”jag kan allt” eller ”jag 
kan inte”. De menar att för att barnen ska utveckla ett tillåtande och öppet förhållningssätt 
gentemot bildskapande så är det betydelsefullt att visa att jag som pedagog experimenterar, 
tränar och lär mig precis som dem. Samtidigt är det av stor vikt att poängtera att det inte finns 
några rätt eller fel sätt att skapa på. Det är därför de anser att pedagoger bör vara försiktiga med 
att basera skapandeaktiviteterna utifrån mallar och förlagor. För att aktiviteterna ska stimulera 
barnens egen fantasi och kreativitet är det viktigt att inte servera färdiga lösningar. För att 
utveckla barnens skapande menar de dock att barnen kan behöva inspiration gällande olika 
materials och teknikers möjligheter, men de menar samtidigt att i de fall man visar en förlaga 
eller ett tillvägagångssätt så bör man ta bort eller ta isär den när eleverna själva ska skapa för att 
barnen inte ska låsa sig vid hur du gjort.  

Respondenterna menar även att det är centralt att poängtera för barnen att olika människor kan 
tolka samma sak eller situation på olika sätt. På så sätt kan teckningar/målningar se väldigt 
olika ut även om de består av samma motiv, eftersom det handlar om vilka detaljer skaparen 
väljer att ta med samt vilken grad av egen fantasi som finns med. Därför menar tre av 
respondenterna att bedömningarna och kommentarerna gentemot barnens skapande måste vara 
mer nyanserade än bara en värdering av produkten, det vill säga inte bara fokuseras vid om 
produkten är fin/ful eller rätt/fel. De belyser därför att fantasi är ett bra ord att utgå ifrån vid 
skapandeaktiviteter, eftersom barn ofta har en förståelse för att det då inte finns några rätt eller 
fel, bara olika fantasier. För att vidare vidga barnens öppenhet och acceptans gentemot att 
prova nya idéer så föreslår två av respondenterna att jag i mitt projekt ska testa någon form av 
skapande som barnen inte är vana vid, eftersom de då inte har lika förutbestämda tankar kring 
vad som är rätt/fel och bra/dåligt skapande. Av samma anledning menar de att om barnen är 
vana att skapa individuellt på fritidshemmet så kan det vara fördelaktigt att göra ett gemensamt 
projekt där barnen uppmuntras att samarbeta. Vad som sedan skapas måste utgå ifrån barnens 
idéer, med pedagogen som stöd i processen. Två av respondenterna varnar för att ”pedagogerna 
måste akta sig för att ta över och göra det till de vuxnas projekt”. De menar att det är lätt att 
som pedagog bli så exalterad över olika möjligheter, eller stressad av tidsramarna, att vi 
omedvetet tar över barnens skapandeprocess.  

För att väcka barnens nyfikenhet gentemot de planerade bildskapande aktiviteterna menar tre av 
respondenterna att aktiviteten bör vara uppbyggd i form av uppdrag. Att bibehålla barnens 
nyfikenhet och drivkraft genom längre projektarbeten menar de kan göras genom att barnen får 
nya uppdrag under projektets gång. Av en respondent får jag rådet att undersöka Storyline-
metodens uppbyggnad (se Falkenberg & Håkonsson, 2004) av uppdragsbaserade 
projektarbeten, för mer konkreta tips. För att skapa balans mellan fritt och styrt skapande menar 
två av respondenterna att uppdragen bör vara öppet formulerade samt utgå ifrån ett eller två 
material och en byggyta, i syfte att göra det fria skapandet hanterbart för barnen utan att det 
begränsas för mycket. En öppen men ändå relativt begränsad utgångspunkt i samband med ett 
uppdrag/problem som ska lösas stimulerar, enligt tre av respondenterna, barnens förmåga att 
komma på idéer och lösningar. För att behålla barnens nyfikenhet och drivkraft menar de att 
barnen bör få nya uppdrag under projektets gång, vilket de påpekar också görs inom Storyline-
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metoden. För att väcka barnens nyfikenhet och drivkraft menar de samtidigt att det är av stor 
vikt att projektet har en tydlig början och ett tydligt slut, till exempel i form av olika händelser.  

En respondent menar att genom att visa upp det barnen skapat kan deras känsla av 
meningsfullhet gentemot bildskapandet öka, eftersom de blir sedda och deras skapande 
uppmärksammat. Två andra respondenter instämmer men poängterar att det då är av största vikt 
att fokus i utställningen också ligger på processen, det vill säga hur barnen har gjort. Annars 
menar de att feedbacken kring barnens skapande tenderar att begränsas till en allt för snäv 
värdering av resultatet, det vill säga ett kungörande om slutprodukten är fin eller inte. Samma 
två respondenter menar vidare att genom att synliggöra processen och valen som gjorts bakom 
slutprodukten så kan barnens acceptans gentemot olika bilduttryck breddas.   För att 
medvetandegöra och synliggöra processen krävs, enligt samtliga respondenter, stöd, 
uppmuntran och reflektion. När en av respondenterna började arbeta medvetet med estetiska 
lärprocesser så mötte hon ett motstånd från flera av barnen, som upplevde att de inte ”kunde”.   
Genom att som pedagog varit närvarande och bidragit med stöd och uppmuntran i barnens 
skapandeprocess så upplever hon att barnen har fått större tillit till sin egen kreativa och 
skapande förmåga. Hon upplever även att skapandeklimatet i gruppen har blivit öppnare och att 
det har blivit mer accepterat med nya idéer.  

Samtidigt menar två av respondenterna att barnen har utvecklats språkligt genom att de 
frekvent reflekterat över processen, resultatet och de val som gjorts. Samtliga fyra respondenter 
framhåller att det är av stor vikt att pedagogen lär eleverna ord som gör att de kan förklara och 
motivera sin val samt beskriva sin process och sitt resultat. Här poängterar en respondent att det 
är viktigt att som pedagog vara närvarande och hjälpa barnen reflektera över vad de behöver 
ändra på när de till exempel känner sig missnöjda med en bild. Det kan till exempel innebära att 
pedagogen suddar tillsammans med barnet och diskuterar olika valmöjligheter, för att barnet 
ska få lättare att fokusera på lösningarna; vad som behöver åtgärdas, istället för problemen; vad 
som ser konstigt ut. Hon menar att pedagogen på så sätt behöver hjälpa eleven att reflektera 
över varför det inte blev som barnet tänkt sig och vad som behöver ändras för att nå önskat 
resultat. Även övriga tre respondenter framhåller vikten av att under arbetsprocessen reflektera 
över vad man har lärt sig och vilka valmöjligheter man har.  

En respondent som arbetar med fokus på entreprenöriellt lärande arbetar medvetet med att 
reflektera tillsammans med barnen kring vilka entreprenöriella förmågor de tränar i olika 
situationer, dels för att barnen ska bli medvetna om sitt eget lärande men också för att träna 
dem i att själva kunna komma med egna lösningar när problem uppstår.  Som utgångspunkt för 
sitt arbete med entreprenöriellt lärande har respondentens arbetslag sammanfattat en lista med 
tio förmågor/förhållningssätt och förklaringar på vad de innebär, vilka fungerar som ledord 
gällande vad entreprenöriellt lärande innebär i deras verksamhet.  Knutet till specifika 
aktiviteter och arbetspass frågar arbetslaget barngruppen ”vad har vi gjort?”, ”varför har vi gjort 
det?”, ”vad har vi lärt oss/tränat på?” och ”hur skulle vi kunna göra det ännu bättre?”. 
Därigenom upplever respondenten att det blivit naturligt för barnen att dra slutsatser och 
reflektera över sitt lärande som en del av vardagen, vilket i sin tur gör att aktiviteterna generellt 
upplevs som meningsfullare. Samma förhållningssätt används även i skolan som avslutning på 
varje lektion. Samma respondent har också tipsat mig om lära barnen att betrakta sitt eget 
skapande med ”två stjärnor och en önskan”, det vill säga två saker man är nöjd med och en sak 
man skulle kunna jobba mer med, som verktyg för att utveckla ett formativt tankesätt hos både 
barn och pedagoger.  

Även kontinuerlig dokumentation ses som centralt av samtliga respondenter i syfte att 
synliggöra barnens arbetsprocess. Två av respondenterna ger rådet att fotografera längre projekt 
efter varje tillfälle barnen jobbat med dem, gärna från samma vinkel, för att synliggöra 
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slutproduktens framväxt. Tre respondenter tipsar även om Ipad-appen BookCreator, som gör 
det möjligt att på ett enkelt sätt skapa digitala och utskrivbara böcker med fotografier, text och 
ljudinspelningar. De menar att appen är uppbyggd så enkelt att barnen på egen hand kan spela 
in sina kommentarer till inlagda bilder och frågor. För de barn som inte kan läsa kan pedagogen 
lägga in frågorna som ljud, så att barnen kan lyssna på pedagogens fråga innan de läser in sin 
egen kommentar. De tre respondenterna menar samtidigt att en projektvägg med bilder och 
anteckningar från projektet kan vara ett bra sätt att förtydliga arbetsprocessen både före, under 
och efter arbetes gång. Att synliggöra processen på en vernissage kan, enligt två av 
respondenterna, göras genom att visa upp projektvägg och bildspel, samt låta barnen själva 
berätta om hur de gjort och hur de tänkt under arbetets gång.  

3.2.4 Sammanfattning och tolkning av förstudie 

Både i litteraturen och intervjuerna synliggörs och betonas sambandet mellan entreprenöriella 
och estetiska lärprocesser.  Pedagogernas förhållningssätt samt aktiviteternas utformning ses 
som betydelsebärande för att de planerade bildskapande aktiviteterna ska främja elevernas 
estetiska och entreprenöriella lärprocesser.  Även ramfaktorer upplevs ha en direkt påverkan 
bör undersökas för att eventuella problem ska kunna förutses och lösas på förhand. Utifrån 
förstudien och teorikapitlet gör jag tolkningen att de planerade bildskapande aktiviteterna, för 
att vara entreprenöriella snarare än reproducerbara, bör utformas som uppdrag i form av wicked 
problems. Genom att barnen erbjuds en problemlösningssituation med öppna lösningar snarare 
än en förlaga med färdig lösning så bör uppdragen, enligt förstudien, stimulera barnens 
nyfikenhet, kreativitet, problemlösarförmåga och drivkraft. Genom uppdrag anpassade efter 
barnens intressen, kunskaper och tidigare erfarenheter kan barnen på så sätt utmanas att 
använda sin fantasi för att komma på, presentera och pröva olika idéer och lösningar på 
problem. Ett längre projekt bör byggas upp av flera uppdrag för att bibehålla barnens drivkraft, 
motivation och nyfikenhet. För att avgränsa arbetet tidsmässigt bör projektet innehålla en tydlig 
projektstart och en tydlig projektavslutning. En vernissage då barnens vårdnadshavare bjuds in 
är positivt om den lyfter fram en nyanserad bild av både process och resultat.  

Projektet bör enligt respondenterna utformas så att det blir möjligt att arbeta både enskilt och i 
grupp, i syfte att lösa problem och nå ett gemensamt mål. Ett projekt som öppnar för samarbete 
kan vara fördelaktigt för de elever som har låg självtillit till sin egen skapande förmåga, som 
annars kanske inte hade vågat delta. Genom att göra ett gemensamt projekt så bör också 
barnens samarbets- och kommunikationsförmåga stimuleras, dock kan barnen behöva stöd i hur 
de kan utveckla strategier för att samarbetet ska fungera. Den ena respondentens lista över 
förmågor och förhållningssätt kan fungera som inspiration för att skapa gemensamma regler i 
skapandeverkstaden. Barnen behöver även stöd, uppmuntran och formativ feedback av 
pedagogen för att träna sig i att reflektera kring processen och för att upptäcka vad som behöver 
göras för att utveckla och slutföra sin produkt. Pedagogen behöver därför reflektera 
tillsammans med barnen och lära dem ord som gör att de får lättare att förklara och motivera 
sina val, samt beskriva sin process och sitt resultat mer nyanserat än i termer av fint/fult och 
rätt/fel. Att pedagogen reflekterar tillsammans med barnen under arbetets gång kan även hjälpa 
barnen att fokusera på möjligheterna och lösningarna istället för på problemen, vilket enligt 
min förstudie kan hjälpa barnen att behålla sin motivation att slutföra sina påbörjade projekt. 
Pedagogens förhållningssätt och aktivitetens utformning bör därför poängtera att det varken 
finns rätt eller fel sätt att skapa på, det är en tolkningsfråga. Eftersom alla människor tolkar 
olika beroende på tidigare erfarenheter så behöver vi därför utveckla vårt resonemang kring 
varför vi upplever det vi skapat på ett visst sätt. Samtidigt är det viktigt att betona betydelsen av 
att prova sig fram och våga laborera.  I projektet är det därför bra att utgå ifrån ordet fantasi, 
samt introducera nya material och tekniker för barnen. För att inte fastna i arbetsprocessen 
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behöver barnen även stöd med att hitta balans mellan divergent och konvergent tänkande, det 
vill säga balans mellan att skapa valmöjligheter och att göra val. Detta kan liknas vid en balans 
mellan att skapa nya idéer och slutföra de idéer man redan påbörjat. Utifrån förstudien bedömer 
jag även att rektorns och pedagogernas önskemål om mer frekvent dokumentation på det 
aktuella fritidshemmet kan tillgodoses med hjälp av mer frekvent fotografering av både process 
och resultat, samt användning av Ipad-appen BookCreator som verktyg för dokumentation, 
reflektion och utvärdering. Även en projektvägg kan ses som ett verktyg för att synliggöra 
processen.   
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4. DELSTUDIE II: AKTION 
I följande avsnitt beskrivs aktionens mål, upplägg och resultat. Aktionens mål, upplägg och vad 
pedagogerna bör tänka på i sitt förhållningssätt har bestämts utifrån arbetets frågeställning, 
rådande styrdokument samt slutsatserna från detta arbetes litteraturstudier, nulägesanalys och 
förstudie. För en utförligare beskrivning av aktionens tidsplan och upplägg utifrån de didaktiska 
frågorna, se bilaga 2: Aktionsplanering. 

4.1 Aktionens mål 

Projektet ska sträva mot att ge eleverna tillfälle att använda och utveckla: 

- Sin kreativa och skapande förmåga: att kunna kombinera sin fantasi och sina tidigare 
erfarenheter för att skapa nya idéer, samt sin förmåga att uppmärksamma och beskriva 
skapandeprocessen 

- Sin drivkraft och företagsamhet: att visa nyfikenhet och motivation till att genomföra 
sina idéer samt slutföra påbörjade arbeten.  

- Sin kommunikationsförmåga: att kunna presentera sina tankar och idéer för andra, 
samt att kunna reflektera och resonera kring olika lösningar.  

- Sin samarbetsförmåga: att kunna hjälpas åt för att nå ett gemensamt mål och lösa 
uppdrag/problem.  

 
4.2 Pedagogens förhållningssätt 
 
För att stimulera barnens entreprenöriella lärande är det av stor vikt att pedagogerna under 
projektets gång strävar mot att: 
 

- Uppmuntra barnen att laborera och prova sina idéer och hjälpa dem att fokusera på 
möjligheter och lösningar istället för problem. På detta och andra sätt är det av stor 
vikt att pedagogen försöker öppna upp för ett mer positivt, tillåtande, och prövande 
klimat i skaparverkstaden/skapandeaktiviteterna, för att gynna samarbetet mellan 
barnen samt locka även de barn som annars inte brukar ägna sig åt bildskapande. 

- Uppmuntra barnens drivkraft och företagsamhet så att barnen avslutar projekten som 
påbörjats, samt hjälpa barnen att hitta balans mellan att skapa valmöjligheter och göra 
val (konvergent och divergent tänkande), i syfte att hjälpa dem framåt i processen. 

- Vara tillgängliga under arbetets gång samt ge barnen stöttning och muntlig formativ 
feedback under processen, samt medvetet verka för att förflytta samtalen kring 
barnens skapande från ett summativt till ett formativt fokus. 

- Utmana barnen att diskutera och reflektera kring sina möjligheter och val både före, 
under och efter arbetets gång, i syfte att utöka barnens förståelse för sambandet mellan 
process och resultat. Detta görs för att hjälpa dem förstå att de val de gör i processen 
påverkar resultatet, samtidigt som eleverna ges större möjligheter att på egen hand se 
möjligheter och lyckas lösa eventuella problem. 

- Vara lyhörda gentemot barnens idéer samt noga med att inte ”ta över” projektet 
och lösa uppdragen och eventuella problem åt dem. Pedagogernas uppgift är att 
stödja barnen att komma på egna lösningar. 
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4.3 Aktionens upplägg 

Aktionens utformas som ett fem veckor långt tematiskt projekt, som därmed löper under hela 
min verksamhetsförlagda utbildning på det aktuella fritidshemmet.  Aktionens upplägg utgår 
ifrån upplägget på aktionen i Levins (2012) studie; upplevelse, diskussion, praktiskt arbete och 
presentation. Upplevelsen utformas i form av uppdrag som leder till en diskussion som ger 
ramarna för kommande praktiska arbete. Projektet avslutas sedan med en presentation i form av 
en vernissage. Uppdraget bestämdes efter förstudieintervjuerna till att barnen skulle samarbeta 
med att bygga ett gemensamt arbete i 3D, delvis med material de inte förut arbetat med på 
fritidshemmet. Flera barn på fritidshemmet har ett stort intresse för spelet Minecraft och har 
tidigare pratat om att de velat bygga en Minecraftvärld. För att projektet skulle utformas kring 
entreprenöriellt skapande snarare än reproducerat skapande så blev projektets uppdrag att de 
istället skulle bygga en egen fantasivärld, en värld som ingen annan sett förut.  

4.3.1 Resurser och ramfaktorer 

Innan materialet bestämdes gjordes en bedömning av fritidshemmets resurser och ramfaktorer 
som påverkar projektet. För att hålla nere materialkostnaderna och utnyttja skräpmaterial samt 
material som redan fanns på fritidshemmet så bestämdes materialet till papper och ståltråd, det 
vill säga till exempel hönsnät, tidning kartong, pappersförpackningar. Med det första 
uppdragsbrevet lades även ett recept på papier-maché.  Färgen som senare användes till att 
måla projektet var från nästan tomma färgflaskor och färgburkar som hittades längst in i 
fritidshemmets förråd, och syftet var därmed att ta tillvara på de färgrester som fanns innan den 
nya dyrare färgen användes. Eftersom vi under aktionen var fyra pedagoger på 40 inskrivna 
barn beräknades inte personaltätheten eller gruppstorleken bli något problem. Fritidshemmets 
största rum, där jag först planerat att projektet kunde byggas upp, används vissa förmiddagar 
till undervisning och kunde därför inte användas annat än till samlingar och vernissage. 
Byggandet fick därför ske i fritidshemmets skapandeverkstad där materialet kunde stå framme 
under hela projekttiden. Skapandeverkstaden är endast hälften så stor som det större rummet, 
vilket är anledningen till att världen inte kunde byggas sammansatt från början, utan fick 
byggas i delar som sattes samman till vernissagen. Därför fotograferades inte världen ur samma 
vinkel efter varje arbetstillfälle som det först var tänkt. Istället fotograferades var del för sig. 
För att fungera med övriga projekt och övrig verksamhet bestämdes att projektet genomförs 
främst tre eftermiddagar i veckan (de dagar barnen slutar tidigast) och under längre tider på 
lovet.   

4.3.2. Genomförande 

Aktionen inleds med att ett uppdragsbrev och en låda skräpmaterial ”skickats” till 
fritidshemmet.  Varje vecka, utom lovveckan, ”skickas” ett nytt uppdragsbrev till 
fritidshemmet, vissa veckor tillsammans med en låda material. Det första uppdraget var skrivet 
på förhand, men resterande uppdrag utformades vecka efter vecka beroende på hur barnens 
arbete utvecklades och vilken form av stöd/utmaning jag upplevde att de behövde. Detta 
gjordes för att jag ville behålla projektets öppna karaktär och därför inte bestämma allt för 
mycket på förhand. Utifrån råd jag fått i förstudieintervjuerna så inspirerades jag av Storyline 
metodens sätt att bygga upp de olika uppdragen kring nyckelfrågor (se Falkenberg & 
Håkonsson 2004:108).  

För att väcka barnens nyfikenhet och drivkraft ville jag inte att uppdraget skulle komma från 
mig, eftersom uppdraget var öppet format ville jag inte heller låsa barnens kreativa tänkande 
vid vem som skickat brevet. Därför var avsändare till en början anonym, och jag hade från 
början inte heller beslutat vem brevets avsändare var. Av samma anledning var det första 
uppdragsbrevet även relativt hemlighetsfullt formulerat. Efter halva projekttiden bestämde jag 
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att brevet skulle vara från en av karaktärerna som barnen gjort till en viktig del av sin 
fantasivärld; Lennart Lama. De hade gett karaktären en betydande roll som skapare och räddare 
av världen, och det kändes därför naturligt att det skulle komma ifrån honom.  

En del av det första uppdraget var att i ett av fritidshemmets rum starta en Fantasifabrik. För att 
underlätta samarbetet och arbeta förebyggande mot missförstånd och oenigheter i 
fantasifabriken så var en del av det första uppdraget att barnen skulle tänka ut strategier för hur 
detta skulle hanteras. Det utmynnade i ett byggkontrakt, inspirerat av slutsatserna från min 
förstudie.  En projektvägg användes i syfte att samla all information kring projektet på ett 
ställe, så att nytillkomna deltagare enkelt skulle kunna uppdatera sig om vad som hänt i 
projektet. Tyvärr kan inga bilder på projektväggen visas i detta arbete, eftersom den innehåller 
information om fritidshemmets och barnens identitet.  

För att uppmärksamma barnens skapande bjöds barnens vårdnadshavare och syskon in till ett 
avslutande drop-in och vernissage. För att även processen ska synliggöras på vernissagen fick 
barnen i sista brevet i uppdrag att muntligt berätta om processen på vernissagen. Processen 
synliggjordes även i form av en digital fotoram med ett bildspel samt via projektväggen. I syfte 
att synliggöra barnens skapande för resten av skolan flyttades efter vernissagen både 
projektvägg, bildspel samt resultatet av projektet upp till skolans entréhall. Under projektets 
genomförande hade jag och fritidspedagogerna varit noga med att fotografera världens 
framväxt och projektets olika beståndsdelar. Dessa bilder lades under projektets gång in i en 
digital bok på fritidshemmets I-pad, för att synliggöra processen och underlätta för 
efterföljande reflektion och utvärdering. Dagen efter vernissagen fick barnen enskilt och med 
egna ord, utifrån bokens bilder och frågor, utvärdera projektet och reflektera över processen. 
Deras svar på frågorna lagrades i form av ljudfiler, som sedan transkriberades av mig, för att 
boken skulle kunna läggas som fristående bilaga till detta arbete.  

4.4 Resultat av aktion  

Resultatet av aktionen presenteras genom citat och händelser hämtade ifrån fält- och 
loggboksanteckningar från observationer och samtal med barnen, vårdnadshavarna och 
fritidspedagogerna. Utifrån min frågeställning (se avsnitt 1.3) och aktionens mål (se avsnitt 4.1) 
kommer resultatet att beskrivas utifrån hur projektet stimulerade elevernas kreativitet, drivkraft, 
kommunikations- och samarbetsförmåga.  
 
4.4.1 Kreativitet och skapande förmåga 

Centralt för målet projektet ska sträva mot att ge eleverna tillfälle att använda och utveckla sin 
kreativitet och skapande förmåga är att barnen genom projektet ska ges tillfälle att kombinera 
sin fantasi och sina tidigare erfarenheter för att skapa nya idéer. De ska även ges tillfälle att 
träna sin förmåga att uppmärksamma och beskriva skapandeprocessen. En av 
fritidspedagogerna på det aktuella fritidshemmet upplevde att pedagogernas val och 
förhållningssätt hade stor betydelse för hur barnens kreativa och skapande förmåga stimuleras, 
vilket synliggörs genom följande citat: 

Jag tycker att barnen har varit väldigt kreativa under projektet, deras kreativitet 
har ökat under projektet. Jag tänker att storleken på projektet har haft stor 
betydelse för deras kreativitet. Att vi lät dem bygga större än bara skivan (1,5 x 1 
m) ledde till större och fler byggprojekt inom projektet. De kom på fler och fler 
idéer.  

Förmågan att stimulera barnens kreativitet kopplas således samman med pedagogernas 
förmåga att hantera ramfaktorer och våga korrigera projektets upplägg utifrån barnens 
reaktioner under projektets gång. I vår strävan att skapa en balans mellan styrda och fria 
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aktiviteter försökte vi pedagoger att under projektet vara närvarande och stöttande, men 
samtidigt låta barnen lösa problemen själva utifrån de instruktioner de fått. Att vi försökte inta 
en mer indirekt styrning av projektet kan synas genom vårt bemötande gentemot barnen men 
också genom hur vi formulerade oss i uppdragsbreven och utformningen av uppdraget (se 
bilaga 2-6). Även projektets utformning ansågs därmed betydelsefullt för att stimulera 
barnens kreativitet och skapandeförmåga. Barnen visade stor nyfikenhet gentemot uppdragen 
och uppgav att de hade lätt att komma på idéer. Att uppdragen ansågs stimulera barnens 
förmåga att skapa nya idéer bekräftades av fritidspedagogerna, som menade att ”det gick 
väldigt bra vid starten av projektet, det gick lätt för dem att komma på idéer om vad och hur 
de skulle bygga”. Även byggkontraktet stimulerade barnens förmåga att utifrån erfarenheter 
skapa nya idéer, i detta avseende gällande hur de själva i förebyggande syfte kunde påverka 
att projektet skulle gå så bra som möjligt. Tendenser syns även på att kontraktet hjälpt 
eleverna att våga laborera och fokusera på lösningarna istället för problemen. Två barn 
uttryckte att: 

Vi räckte upp handen och så bestämde vi allihop att t.ex. alla ska vara snälla mot 
varandra, och så kom vi på olika saker och så blev det helt plötsligt ett kontrakt. Jag 
tyckte att det var bra att ha ett byggkontrakt. 

Jag tycker inte att det var så svårt [att komma på idéer] för att inget var fel och alla 
tänkte på sina egna fantasisätt, och så kom vi på att det skulle vara ett godisland till slut. 
Det finns bara ett sätt att veta hur vi ska göra – prova, det står ju i byggkontraktet. 

 
Materialet framkom som en viktig aspekt till att stimulera elevernas kreativa förmåga, och 
gav upphov till många nya idéer under skapandeprocessen. En elev uttryckte i utvärderingen 
att ”jag har lärt mig att man inte alltid behöver använda målarfärg till att färglägga utan man 
kan använda papper också”. Detta förslag kom ursprungligen från ett uppdragsbrev och ett 
materialpaket med en sorts silkespapper.  Men det var en teknik som barnen tog till sig och 
använde för att förverkliga vissa av sina egna idéer, till exempel chokladsåsen i 
chokladslottets vallgrav. På samma sätt använde sig barnen av materialet de fick med 
uppdragsbreven. Materialet var så pass flexibelt att det kunde användas till många olika 
användningsområden och effekter, och barnen fick därmed hjälpmedel som de kunde använda 
för att förverkliga sina idéer. Nedan följer två exempel på barns beskrivningar av 
arbetsprocessen för raketen respektive klubbskogen. 

Först var det en som hittade en gitarrkartong och då tänkte hon först att det 
såg ut som en raket, sen tänkte vi lite på idén och så blev det så. Vi började 
med att tejpa ihop vingar och lite annat. Sen klistrade vi på tidningspapper 
på den och sen målade vi. 
 
Först av allt tog vi pappersremsor och klistrade fast det som gräs till 
klubbskogen och sen så gjorde vi klubbor som vi satte dit med papier-maché 
och sen gjorde vi en sjö som var formad som ett hjärta. Det var väldigt roligt. 

 
Flera av barnen visade från början en stor lust gentemot att göra detaljer och figurer, samt att 
börja färglägga innan de byggt klart grunden. Ibland beskrev barnen spontant hur de gått 
tillväga i sin skapandeprocess, vilka val de gjort och vad det lett till. Ibland krävdes dock 
frågor av andra barn, vårdnadshavare eller fritidspedagoger för att de skulle berätta om 
processen. Frågan jag ställde när jag ville att barnen skulle berätta om sin process var: beskriv 
processen, det vill säga hur du gjort och hur du tänkt? När jag på så sätt förklarat för barnen 
vad ordet process innebar så visade de inga problem med att förstå vad det var jag ville veta. 
Under projektet uppmärksammades ett visst behov av stöd från en vuxen, för att vissa barn 
skulle komma på vilka ord som beskrev deras process och tillvägagångssätt på ett bra sätt. 
Även fotografier upplevdes vara ett bra hjälpmedel för att få igång ett samtal om barnens 
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skapandeprocess. Därför upplevdes det som väldigt positivt att vi pedagoger var väldigt noga 
med att fotografera de olika stegen i byggprojektets framväxt. På vernissagen visade barnen 
ett stort engagemang gentemot att berätta om och visa upp sin produkt och berätta om sin 
process, sitt uppdrag och sina idéer. Många av barnens vårdnadshavare ställde under 
vernissagen nyfikna frågor om barnens skapandeprocess och de val de gjort, samtidigt som de 
berömde resultatet samt barnens kreativitet och hårda arbete. Ett barn uttryckte att: 
 

Det kändes roligt att få visa det för alla föräldrar och syskon. Vi hade ett litet 
tal där vi sa ”hej och välkomna till Candyworld”. Då fick alla komma in för 
vi klippte ett band, guldband. Sen visade vi runt lite och läste om uppdragen, 
berättade vad allting var gjort av och nästan vem som gjort vad. 
 

I det avslutande uppdragsbrevet stod att barnen på vernissagen skulle berätta om sina idéer, vad 
de gjort, hur de gjort och varför de gjort som de gjort. På vilket sätt det skulle göras var upp till 
dem att bestämma gemensamt. Barnen kom själva med idén att de ville ha en 
invigningsceremoni på vernissagen, och undrade om vi hade något band de kunde klippa av 
och förklara utställningen invigd. De tog sedan själva initiativet till att läsa upp 
uppdragsbreven, och berättade därefter fritt om hur världens olika delar växt fram. Detta är ett 
exempel på att vi pedagoger under hela projektet försökte ta vara på, lyfta fram och uppmuntra 
barnens egna idéer, istället för att servera dem färdiga lösningar. Efter vernissagen uppgav 
fritidspedagogerna att flera av barnen började leka med världen, och fortsatte att göra fler 
figurer till den även efter vernissagen. När vi sedan flyttade upp utställningen till skolans entré 
så visade flera barn från både högre och lägre årskurser ett stort intresse för projektet. Flera 
barn, både äldre och yngre, började även leka med figurerna och levde sig in i fantasivärlden. 

4.4.2 Drivkraft och företagsamhet 

Centralt för målet projektet ska sträva mot att ge eleverna tillfälle att använda och utveckla sin 
drivkraft och företagsamhet är att barnen genom projektet ska ges tillfälle att visa nyfikenhet 
och motivation till att genomföra sina idéer samt slutföra påbörjade arbeten. Uppdragsbreven 
och materialpaketen visade sig skapa entusiasm, motivation och drivkraft hos barnen. Följande 
samtal är hämtat från den första arbetsdagen i fantasifabriken: 

 
Barn 1: Vilken tur att vi inte vetat innan att det här brevet skulle komma nu. Då hade jag 
inte överlevt! 

Barn 2: Vadå, vad menar du?  

Barn 1: Ja men, tänk att gå månader och vänta innan man fått börja. Jag hade velat börja 
direkt. 

Barn 2: Jaha. Ja, det hade jag med! 

När breven kom blev nästan alla barn som var närvarande motiverade att sätta igång att 
diskutera idéer och bygga direkt. De fyra stycken barn som vid projektstarten visade mindre 
entusiasm gentemot projektet gick i en annan klass än de andra barnen som var på 
fritidshemmet just den dagen. En av dem var avvaktande och sa att hon skulle vara med någon 
annan dag, vilket hon också var. Även de tre andra barnen som i början visade motstånd 
gentemot projektet visade större engagemang och drivkraft efter några dagar, när de andra 
kommit igång med arbetet. Fritidspedagogerna framhöll att de upplevt att just dessa barn brukar 
behöva lite tid på sig att smälta och acceptera nya projekt, men att deras engagemang och 
delaktighet brukar öka om man låter dem observera när de andra arbetar. En fritidspedagog 
framhöll även att ”de är ensamma från sin klass idag, de kommer säkerligen att vilja vara med 
framöver när fler från deras klass är med”. Jag var därför noga med att visa att de var välkomna 
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att titta på i fantasifabriken, även om de inte ville bygga själva för tillfället. Mitt villkor var 
dock att de behövde skriva under byggkontraktet, vilket de också gick med på utan problem. 
Detta beslut tog jag eftersom det fanns risk för att barnen annars skulle kritisera de andras 
skapande, och att det då skulle bli svårare att upprätthålla det önskade klimatet i 
fantasifabriken. Efter ett par eftermiddagar av observerande märkte jag hur de från början 
avvaktande och negativt inställda barnen började bli allt mer aktiva och vågade testa olika 
material, för att i slutändan vara väldigt delaktiga inom projektet.  Detta synliggörs i ett utdrag 
från mina fältanteckningar:   

 
En flicka gick från att på första projektdagen säga att ”fritids är tråkigt, jag tänker inte 
vara med”, till att andra dagen säga att ”Jag kan vara med men jag vill inte bli kladdig”. 
Tredje dagen närmade sig flickan burken med tapetklister och efter att ha tittat på den en 
stund så stoppade hon ner händerna och utbrast ”åh vad skönt, det känns som 
äppelmos”.  Sedan stod hon där med händerna i tapetklister och med ett leende på 
läpparna resten av eftermiddagen. Därefter hjälpte flickan entusiastiskt till med projektet 
de dagar hon var på fritidshemmet, och hon utbrast vid ett flertal tillfällen att ”Åh, vad 
kul det här är”.  

 
På samma sätt var de två andra flickorna avvaktande till projektet i början. Som anledning 
angav de att ”Vi vet att det är fröknarna som skickat brevet, nä, vi vill nog inte vara med. Det 
verkar tråkigt”. Men efter att ha observerat de andra barnens byggprocess i några dagar så ville 
de först hjälpa de andra med de delprojekt de påbörjat. Tillslut ville de även bygga en egen 
figur till världen; Lennart Lama, som de hämtat inspiration till från en TV-reklam. När det 
sedan visade sig att uppdragsbreven ”skickats” från just Lennart Lama upplevde jag att deras 
entusiasm gentemot projektet blev ännu större. Även Röjar-Ralf blev till slut en del av världen 
eftersom ett barn upptäckte att en del av en pappersförpackning såg ut som just Röjar-Ralf, om 
man klippte bort kanterna.  
 
Vid samlingarna upplevde jag hos majoriteten av barnen en stor nyfikenhet, entusiasm och 
drivkraft att få börja laborera med materialet de fått. Flera av barnen började direkt röra vid 
materialet, bygga med det och delge sina tankar om vad det skulle kunna användas till. Två 
barn framhöll att: 

Det var spännande [när det kom fler brev och material] och man ville bara läsa och 
bygga direkt. 

 
Det var jätteroligt och man trodde mer på det här [när det kom fler brev]. Först trodde 
man typ att fröknarna hade typ gjort det och att man bara skulle hänga med men när det 
kom flera brev så stod det ett ”från L”, då blev det mer spännande och så trodde man 
mer på det. 
 

Att skicka fler uppdragsbrev och materialpaket under projektets gång visade sig därmed vara 
ett effektivt sätt att behålla barnens nyfikenhet, drivkraft och företagsamhet genom projektet. 
Även pedagogernas entusiasm och förmåga att uppmuntra barnen och vara indirekt 
styrande visade sig ha stor betydelse eftersom barnen, med visst stöd, läts vara drivande 
vid samlingar och praktiskt arbete.  Ett exempel på att detta fungerade kan visas genom 
en observation och fältanteckning jag gjorde i samband med projektstarten: 
 

Den andra pedagogen höll sig i bakgrunden och fotograferade och observerade 
samlingen. Även jag valde att hålla relativt låg profil och låta barnen vara de drivande i 
samlingen. Barngruppen visade överlag stor entusiasm gentemot att vid projektets start 
komma överrens om gemensamma idéer och regler de skulle hålla sig till. Barngruppen 
diskuterade olika problem som skulle kunna uppstå och hur de i så fall skulle kunna 
lösas. Därefter nämnde jag att det blev som ett kontrakt för vårt byggprojekt, och frågade 
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hur vi skulle kunna göra för att vi skulle vara säkra på att reglerna skulle efterföljas av 
även de som ansluter till projektet senare. Då föreslog ett av barnen att alla som ville 
vara med i projektet skulle skriva under kontraktet, vilket varit min tanke redan på 
förhand, men jag ville se om något barn även såg den möjligheten. Det tyckte de var en 
bra idé och de fortsatte att diskutera regler och idéer även när de började bygga.  
Kontraktet band dem inte till att arbeta med projektet, bara att hålla sig till reglerna om 
de skulle göra det.   

 
Idén kom således indirekt från mig som pedagog, men barnen upplevde det ändå som sitt 
kontrakt eftersom det baserades på deras idéer även om de till viss del baserades på mina frågor 
gällande hur de ville att man skulle hantera olika dilemman. De visade hög motivation 
gentemot att hålla kontraktet under hela projektet. Ett barn poängterade till exempel att: 

 
Vi räckte upp handen och så bestämde vi allihop att t.ex. alla ska vara snälla mot varandra, 
och så kom vi på olika saker och så blev det helt plötsligt ett kontrakt. Jag tycker vi ska ha det 
till nästa projekt.  

 
Även de barn som inte var med på projektstarten visade en stor entusiasm gentemot att läsa och 
skriva på, samt hålla sig till kontraktet, ett barns kommentar till kontraktet var ”Det är ju inga 
konstiga regler alls, de är jättebra. Så att det ska vara roligt för alla att bygga på fritids och så”. 
Detta kan ses som att en viktig del av pedagogens roll ligger i att indirekt ge barnen verktyg för 
att bibehålla sin drivkraft och motivation. Barnen framhöll ofta att ”Vi behöver tänka på det 
här, det stod ju i breven/ kontraktet”.  Att de själva skrivit i kontraktet att det inte finns några 
fel och att det stod i breven att alla kan ledde därför till en öppenhet mot att testa och att inga 
förslag var dåliga. Bara ett barn sa att ”jag kan inte vara med för jag är ingen konstnär”, när hon 
fick frågan om hon ville vara med i projektet. Hon hade då inte varit med på projektstarten, 
eller läst uppdragen. Efter att ha läst uppdragen och fått de påbörjade idéerna förklarade av de 
andra barnen så valde hon att skriva under kontraktet och delta de dagar hon var på 
fritidshemmet.  
 
Mina observationer och samtal visade att barnen uppskattade att kunna välja nivå av 
delaktighet i projektet, samtidigt som de visste att de var välkomna att delta om de önskade. 
Vissa barn var mer drivande än andra, men de var också väldigt stolta över allt jobb de lagt ner. 
Jag fick intrycket att barnen var okej med att vissa gjorde mer än andra, så länge de fattade de 
stora besluten tillsammans. Samtidigt identifierades att alla barn inte önskade vara med på 
byggmötena och bestämma vad som skulle byggas och hur det skulle göras. Men de ville gärna 
vara med och bygga efter de andra barnens instruktioner. Många beslut kring byggandet togs i 
processen, medans de byggde, då barnen frågade varandra om smakråd och tips. Då tog barnen 
hänsyn till åsikter även från de barn som annars inte varit med och bestämt. Samtidigt var det 
några barn som under projektets gång inte hade lika stort intresse av att fortsätta bygga aktivt, 
men de behöll ändå en positiv attityd gentemot projektet men angav att de hellre ville göra 
andra saker just då. Ibland kom de förbi fantasiverkstaden och hjälpte till med det de andra 
barnen önskade, speciellt då vernissagen närmade sig och allt behövdes göras klart. Elevernas 
motivation var överlag större gällande att starta nya delprojekt, än att faktiskt göra klart dem 
som de redan påbörjat. En elev uttrycker på utvärderingen att: 
 

Jag tycker att vi ska ha ett till sådant här fantasiprojekt. Då kan man tänka lite mer på att 
man kan göra lite mer grejer, och om man är på en grej så stannat man på den grejen 
innan man börjar göra nån annan grej. 

 
Under förstudieintervjuerna hade jag rekommenderats att ha bestämda tidsramar för projektet, 
för att det skulle få ett tydligt avslut och inte rinna ut i sanden. Därför planerades tidpunkt för 
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vernissagen in tidigt, även om det tillslut tvingades flytta fram några dagar. Ibland fick jag 
känslan av att vi inte skulle hinna färdigt, men istället för att ta över projektet och göra klart det 
åt dem så tog jag upp diskussionen med barnen; så här många dagar har vi på oss, vad vill vi 
hinna med att göra, hur ska vi göra för att hinna med det och vilka ansvarar för vad. På så sätt 
tog jag inte över ansvaret över projektet, utan behöll min position som stöd och bollplank. 
Fritidspedagogerna framhöll att det var just att göra klart de projekt de påbörjat som eleverna 
hade svårast för under projektet: 

 
Att göra klart är det de haft mest svårt för. Man får försöka motivera dem på ett positivt 
sätt, alltså att försöka att inte tjata utan att istället få dem att känna att de vill göra klart. 
Drop in-et har varit bra för det, men jag tror också det är viktigt att prata mer om målet, 
och inte så mycket om hur mycket man har kvar att göra. Att istället bygga upp det kring 
hur de ska göra för att nå sitt mål. Att vi inte pratat så mycket utifrån barnens mål med 
projektet kan bero på att vi utformat projektet under arbetets gång, det har inte varit helt 
klart från början. Det har varit lite av en chansning, vi har provat oss fram. 

Både barn, föräldrar och pedagoger var väldigt stolta över barnens insatser både under 
byggandet och under vernissagen. Fritidspedagogerna visade under drop-inet en stor 
medvetenhet gällande att se till så att även de barn vars föräldrar inte kom kunde fika och titta 
på utställningen tillsammans med en kompis föräldrar, för att vernissagen skulle kännas 
meningsfull och motiverande för alla barn. Ett barn vars föräldrar inte kunde komma förklarar 
att ”På drop-inet så berättade vi vad vi hade gjort och vad vi hade fått för brev, alltihop. Det 
var väldigt roligt, det var lite tråkigt för mina föräldrar kom inte, men annars var det 
jätteroligt”. 
 
4.4.3 Kommunikations- och samarbetsförmåga 

Resultatet från projektets stimulans av elevernas kommunikations- och samarbetsförmåga 
presenteras under samma rubrik eftersom dessa två mål är tätt sammanknutna och därför 
enklast att belysa samtidigt. Denna rubrik utgår därmed ifrån målen projektet ska sträva mot 
att ge eleverna tillfälle att använda och utveckla sin kommunikationsförmåga och projektet 
ska sträva mot att ge eleverna tillfälle att använda och utveckla sin samarbetsförmåga. 
Centralt för barnens kommunikationsförmåga är att barnen ska ges tillfällen och stöd att 
kunna presentera sina tankar och idéer för andra, samt att kunna reflektera och resonera 
kring olika lösningar. Grundläggande för barnens samarbetsförmåga är att kunna hjälpas åt 
för att nå ett gemensamt mål och lösa uppdrag/problem.  

Resultatet visar att kontraktet har varit en fungerande strategi för att ge eleverna verktyg att 
skapa ett fungerande samarbete och kommunikation. Många föräldrar uppgav på 
vernissagen att de var väldigt imponerade över byggkontraktet, och att det byggde på 
elevernas egna förslag. En förälder framhöll att ”det liknar ju de regler vi försöker få barnen 
att hålla hemma, jättebra”. Även fritidspedagogerna framhöll byggkontraktet som en viktig 
anledning till barnens fungerande samarbete, och menar att ”kontraktet har haft stor 
betydelse för att barnen har jobbat så bra, samtidigt som deras förmåga att samarbeta har 
ökat”.  
 
Formuleringarna och innehållet i uppdragen och byggkontraktet har enligt barnen själva haft 
stor betydelse för deras förmåga att samarbeta. Även projektväggen anses haft stor betydelse 
för detta eftersom den möjliggjort för barnen att enkelt kunna kolla upp vad det egentligen 
stod i kontrakt och uppdrag, om de någon gång skulle ha glömt bort det eller inte varit med på 
ett tag. Tre barn uttryckte vid utvärderingen att: 
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Det var väldigt bra att vi hade ett byggkontrakt för då så bråkade vi inte lika mycket och 
så var det också lite roligt. Det var mer enkelt än svårt att hålla sig till reglerna. 

 
Jag tycker vi ska ha ett kontrakt till nästa projekt. Det har gått bra [att hålla bygg-
kontraktet] för vi påminde varandra så att inga glömde något från kontraktet, så att alla 
höll sams och så. 
 
Vi skrev ett kontrakt för att alla skulle få reda på att man skulle göra det och det, och när 
man skulle börja så var det bra att ha ett byggkontrakt. Om man inte lyssnade på 
varandra så kunde man gå och kolla vad har jag gjort nu för fel. Jag tycker det har gått 
bra att ha ett kontrakt för ibland glömde jag bort lite hur man skulle göra och då gick jag 
bara och tittade på byggkontraktet där det står vad man skulle tänka på när man bygger 
det här fantasiprojektet. 

 
De två nedersta citaten kommer från två barn som under projektets andra dag var med i det 
enda bråket under projektet. Bråket handlade om att tre elever hade väldigt starka viljor 
kring hur de skulle bygga läskbassängen, och båda parter upplevde att den andra parten inte 
lyssnade. Efter en paus i byggandet och en kontrolläsning av kontraktet så löstes konflikten 
genom att de tre barnen lämnade över ansvaret för läskbassängen och istället började bygga 
på lakritsgrottan då de visade stor motivation att bemöta varandra enligt kontraktet. På 
samma sätt förekom det några gånger att några barn inte höll sig till det som var 
överrenskommet utan ändrade på något utan att fråga, vilket enligt kontraktet inte var 
tillåtet. Alla gånger utom en uppmärksammade vi pedagoger att barnen talade om 
missförstånd istället för att någon gjort fel. Barnen visade i dessa situationer förståelse för 
varandra och istället för att bråka stöttade de varandra att relativt snabbt reda ut situationen 
och komma överrens om en lösning som fungerade för alla (i enlighet med kontraktet), utan 
att blanda in en pedagog. Detta kan ses som ett exempel på barnens förmåga att fokusera på 
lösningarna istället för problemen. De få gånger orden ”du har gjort fel” användes så 
kopplades det till att det handlade om ett missförstånd kring vad som bestämts, inte att 
någons idé var fel. Fritidspedagogen, som även är barnens bildlärare, uttryckte att: 
 

Jag har tänkt på bilden [i skolan] också att barnen säger att de inte ska säga fint och fult, 
plus att jag nöter det lite med. Till exempel att om de säger att de inte kan så säger jag att 
de istället ska säga att de ska prova. Så man inte bygger upp det som ett problem, utan 
mer som en utmaning. 

Vi pedagoger har tillsammans med barnen haft många intressanta diskussioner kring varför 
man inte ska prata om fint och fult, utan utveckla sig mer kring på vilket sätt man menar och 
vad man kan göra åt det. Projektet har samtidigt präglats av en öppenhet mot andras idéer och 
att samarbeta med barn även utanför det närmaste kompisgänget, vilket delvis kan bero på både 
pedagogernas förhållningssätt samt innehållet i uppdragen och byggkontraktet.  Eleverna har i 
samtalen framhållit gemenskapen i projektet som en viktig del i att de upplevt projektet som 
roligt och givande. Samarbetet och idéerna var vad barnen framhöll som roligast med projektet, 
att de hjälpts åt och gjort det tillsammans och att alla fick vara med. Tre barn menade att: 

Jag har lärt mig att samarbeta med allihop, både tjejer och killar. 
 

Jag tyckte det var roligt att vara med och jobba i projektet, så att alla får vara med och 
samarbeta så att ingen blir utanför. 
 
Det var roligt för jag har aldrig gjort något sådant förut. Det var även väldigt roligt att 
inte bara jobba med de jag känner i klassen, utan med de i A och C också. 
 

Dessa citat visar att barnen var medvetna om att de samarbetade genom projektet, samt 
att de fann samarbetet lustfyllt och meningsfullt. Barnen visade överlag även en 
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entusiasm och god förmåga gentemot att lyssna på varandra och kombinera varandras 
idéer, vilket kan ha bidragit till det goda samarbetet och gemenskapen inom projektet. 
Tre barn berättade att: 

Jag har lärt mig att jobba med andra, tagit in deras idéer och lärt mig kombinera dem. 
 
Jag har lärt mig att samarbeta väldigt bra. Jag har lärt mig att lyssna på mina vänner, 
vad de vill säga. 
 
Jag var med på att göra raketen och jag målade, och det var jättekul. Sen blev det roligt 
för att vi satte till laman som jag hade hjälpt ... och ... med. Jag målade inte men jag satte 
på tapetklister och tidningspapper. Vi kom på att Lennart skulle spotta godis och jag var 
med och gjorde dem. Jag gjorde Dumle, Geisha, Plopp och sen gjorde jag några egna 
som jag hittade på. ... var också med och det blev jättebra. 

Citaten visar att även barnen var medvetna om att de i projektet lyssnade på varandra och 
sammanfogade varandras idéer till nya gemensamma lösningar. Presentationen på vernissagen 
har enligt både barn och pedagoger haft stor betydelse för barnen förmåga att kommunicera 
idéer, resultat och arbetsprocess. Barnen visade ett väldigt stort engagemang och en stor 
stolthet gentemot att presentera sitt projekt. Två barn beskrev att: 
 

Jag och .., vi klippte invigningsbandet och så visade vi föräldrarna vad vi hade gjort och 
sen visade vi runt och läste breven vi hade fått. Det var lite pirrigt. Det var bra att vi 
visade upp det för vi hade lagt ner mycket tid på projektet. 

 
Det var roligt att våra föräldrar kom och tittade på det. Man blev liksom stolt över vad 
man hade gjort, och sen så såg det så roligt ut för ingen annan har gjort likadant. Vi har 
gjort det själva och vi har hjälpts åt, alla har gjort och det blev bra. När vi satte ihop det 
sen så blev det ju en hel saga. 

 
På detta sätt kan en presentation om vad och hur de gjort, genom till exempel en vernissage 
och drop-in, synliggöra för barnen själva vad de faktiskt kan. Även fritidspedagogerna 
framhöll efter vernissagen att ”På drop-inet var barnen väldigt duktiga på att berätta vad de 
hade gjort. De ville väldigt gärna visa upp det och berätta om det. De höll ju till och med 
invigning två gånger”. 
 
4.4.4 Sammanfattning och tolkning av aktionens resultat 
 
I denna analys sammanfattas vilka av förmågorna kreativitet, drivkraft, kommunikations- och 
samarbetsförmåga som projektets olika komponenter stimulerade hos barnen. Resultatet visar 
sammanfattningsvis att både pedagogens förhållningssätt och aktivitetens utformning har 
betydelse för stimulansen av samtliga fyra förmågor. Även pedagogernas förmåga att hantera 
ramfaktorer upplevdes ha en direkt påverkan. Detta stämmer överrens med resultatet ifrån 
delstudie I. Projektet utformades med hjälp av uppdragsbrev, materialpaket, byggkontrakt, 
projektvägg, fotodokumentation och vernissage/presentation. Utifrån resultatet görs 
tolkningen att samtliga komponenter hade direkt eller indirekt betydelse för att erbjuda barnen 
tillfällen att använda sin kreativitet, drivkraft, kommunikations- och samarbetsförmåga. Att 
dokumentera och utvärdera projektet med hjälp av Ipad-appen BookCreator upplevdes 
positivt och hanterbart av både barnen och fritidspedagogerna. Både processväggen, 
dokumentationen, vernissagen och utställningen vid skolans entré visade sig vara positiva sätt 
att synliggöra projektet och väcka positiv uppmärksamhet gentemot barnens skapande. Både 
barn, vårdnadshavare och pedagoger upplevde projektet som meningsfullt och kom med 
flertalet idéer till framtida fantasiprojekt. 
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5. DISKUSSION 
I följande diskussion kommer jag att diskutera studiens resultat och pedagogiska implikationer 
utifrån förmågorna kreativitet, drivkraft, kommunikations- och samarbetsförmåga. Den 
fortsatta diskussionen kommer även att belysa metod, slutsats och nya forskningsfrågor som 
väckts. 

Enligt resultatet av aktionen stimulerades barnens kreativitet, drivkraft, kommunikations- och 
samarbetsförmåga genom pedagogernas förhållningssätt och utformande av projektet. Det jag 
personligen upplevde som mest avgörande var att pedagogerna förhöll sig indirekt styrande och 
antog en mer stödjande men mycket uppmuntrande roll. Detta kan kopplas samman med att det 
i resultatet från delstudie I uppmärksammades en betydelse av att genom aktivitetens 
utformning och pedagogens förhållningssätt stimulera barnens nyfikenhet, för att väcka barnens 
inre motivation och stimulans av de entreprenöriella förmågorna. Delvis genom detta 
förhållningssätt upplevdes processen ges större utrymme, vilket kan kopplas till Otterborgs 
(2011) resonemang kring att en indirekt styrande pedagog i samband med problembaserad eller 
projektorienterad undervisning kan innebära att barnen lägger större fokus vid arbetsprocessen. 
Uppdragens upplevda balans mellan fritt och styrt skapande kan utifrån Otterborg (2011) och 
Vygotskij (1995) tolkas som att projektet inneburit en förflyttning från reproducerat skapande 
till kreativt skapande på fritidshemmet. Uppdragens utformning och resultat kan även tolkas 
som en lyckad förflyttning från att utforma skapandeaktiviteter i form av wicked problems 
snarare än tame problems (Martin, 2009). Den genomförda förändringen ligger även i linje med 
Barnes (1998) resonemang gällande önskvärd förändring av skapandeaktiviteters utformning. 
Resultatet av barnens fantasivärld visade sig påminna mycket om godisvärlden i Disneyfilmen 
Röjar-Ralf. Eftersom jag inte sett filmen reagerade jag inte över detta, utan uppmärksammades 
om detta först mot slutet av projektet. Hade jag vetat det tidigare upplever jag att risken finns 
att jag påpekat detta för barnen vilket därmed hade kunnat påverka deras idéer och 
skapandeprocess. Även om vissa komponenter i barnens fantasivärld utseendemässigt påminner 
om en redan ”existerande” värld, så är historien en helt annan. Detta kan kopplas till Vygotskijs 
(1995) resonemang kring att kreativt skapande består av nya idéer baserade på våra 
erfarenheter, och att barnens erfarenheter kring ett fantasiland således är inspirerat av bland 
annat filmen Röjar-Ralf. 

Att materialet ansågs stimulera elevernas skaparlust och idéskaparförmåga kan härledas till 
resonemanget i förstudieintervjuerna gällande att kreativitet stimuleras av materialkontakt. 
Barnen visade i aktionens resultat att de hade lättare för att komma på nya idéer än att slutföra 
de redan påbörjade, detta kan härledas till resultatet av delstudie I, då det framkom att barnen 
har ett behov av stöd från pedagogen med att skapa en balans mellan att skapa nya idéer och 
välja vilka de fortsätter med, det vill säga att pendla mellan konvergent och divergent tänkande 
(jfr Dhingra 2012).  För att lyckas med detta krävs en uppmuntrande och närvarande pedagog, 
dock kan det, som jag belyste i aktionens resultat, vara svårt att avväga när man som pedagog 
bör begränsa dem. Det är således en chansning som kan förstås utifrån den ena 
fritidspedagogens resonemang kring att vi provade oss fram, eftersom det var första gången vi 
genomförde ett sådant projekt. Inför framtida projekt instämmer jag med fritidspedagogens 
resonemang kring att ” Det är viktigt att prata mer om målet, och inte så mycket om hur mycket 
man har kvar att göra. Att istället bygga upp det kring hur de ska göra för att nå sitt mål”.  

Att vi pedagoger tog beslutet att låta barnen bygga större än vi från början tänkt visade sig ha 
positiv påverkan på barnens kreativitet, medan det hade en något negativ inverkan på barnens 
drivkraft. Utifrån detta görs tolkningen att när projektets storlek ökade utan möjlighet att 
förlänga projekttiden mer än en vecka, så blev arbetsprocessen intensivare än beräknat. Varken 
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jag barnen eller fritidspedagogerna ångrar dock inte att vi tog detta beslut, eftersom projektet 
har varit otroligt roligt och lärorikt trots att det blev större än väntat. Det är möjligt att samma 
resultat inte hade nåtts om omfattningen på projektet varit mindre. Att det under 
projektperioden även var färre barn på fritidshemmet än vad som på förhand beräknats, kan 
även haft betydelse för att arbetsbelastningen på det enskilda barnet ökade. För att undvika 
detta till kommande fantasiprojekt anser jag att projektet bör bedrivas under längre tid, 
alternativt på fritidshem där barnen i snitt vistas längre tid per dag på fritidshemmet. En längre 
projektperiod hade även kunnat inspirera mer till fortsatt arbete med historien kring världen: 
t.ex. gjort film, spel, sagobok, rollspel, teater eller liknande. Under den aktuella projektperioden 
var det även väldigt fint vårväder och många barn önskade att få vara utomhus, därför upplever 
jag att större skapandeprojekt liknande detta passar bättre under exempelvis hösten. Liknande 
projekt/aktiviteter bör erbjudas året om, men inte lika stora till omfattningen.   
 
Enligt resultatet av aktionen hade materialet, byggkontraktet och eventuellt också storleken på 
projektet betydelse för barnens drivkraft och samarbetsförmåga. En möjlig tolkning är att dessa 
komponenter bjöd in och lämnade utrymme för barnens egna kreativitet, delaktighet och 
inflytande. BookCreator-utvärderingen, fotografierna, projektväggen, formuleringarna i 
uppdragsbreven och vernissagen visade sig, kombinerat med en dialog med pedagogerna, vara 
viktiga verktyg för att barnens skulle utveckla dialogen kring sitt resultat och sin process från 
summativ till formativ. Detta resultat överrensstämmer med de tankar som lyftes fram av 
respondenterna i förstudien. Samtliga råd från respondenterna i förstudien, anpassade till det 
aktuella fritidshemmets förutsättningar, visade sig ha positivt resultat i aktionen. Det anser jag 
är ett viktigt argument för att skolor, fritidshem och kulturliv borde utveckla sitt samarbete, 
inspireras av varandras framgångar och erfarenheter. Respondenterna i detta arbetes förstudie 
har för mig inneburit en viktig stödfunktion, och min personliga åsikt är att projektet utan 
tvekan inte hade lyckats lika bra om jag inte fått ta del av deras tankar och erfarenheter. 
Litteratur och forskning kring kreativt bildskapande i pedagogisk verksamhet är inte så utbredd 
när det gäller barn i fritidshemsåldern. Information från stödfunktioner, liknande 
respondenterna i delstudie I, kan därför ses som ett viktigt komplement för att genomdriva 
lyckade utvecklingsarbeten inom bildskapande lärprocesser. Intervjuer som spelades in visade 
sig vara en lämplig metod. Intervjufrågornas öppna utformning visade sig vara positivt för 
dessa intervjuers syfte, eftersom respondenterna därmed tilläts berätta fritt om sina erfarenheter 
utifrån mina frågor.  

Delstudie I visar tendenser på att det finns en betydande skillnad mellan reproducerat och 
kreativt skapande. Studiens sammanlagda resultat talar även för att det finns ett samband 
mellan entreprenörskap och estetiska lärprocesser, eftersom entreprenöriella förmågor kan 
stimuleras genom planerade bildskapande aktiviteter på fritidshemmet, om de är utformade 
kring kreativt skapande. Slutsatsen av detta arbete är att det är möjligt att utforma planerade 
bildskapande aktiviteter på fritidshem som stimulerar barnens entreprenöriella förmågor: 
kreativitet, drivkraft, kommunikations- och samarbetsförmåga. Studien stödjer därmed Rohlins 
(2013) antagande att fritidshemmet kan ses som en möjlig arena för utvecklande av både 
elevers skapandeförmåga och ett entreprenöriellt förhållningssätt. Enligt studiens resultat kan 
bildskapande aktiviteter därmed ses som en eventuell möjlighet för att komma förbi de 
svårigheter som Berglund och Holmgren (2007) menar att många yrkesverksamma pedagoger 
känner inför att jobba med entreprenöriellt lärande i pedagogisk verksamhet. Eftersom 
bildskapande aktiviteter, enligt Rohlin (2013) redan är ett vanligt inslag i de flesta 
fritidshemsverksamheter, gör jag tolkningen att en utveckling av tillexempel de bildskapande 
aktiviteterna kan upplevas mindre ansträngande än ett helt nytt arbetssätt. På detta sätt anser jag 
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att bildskapande aktiviteter kan ses som ett viktigt redskap för att stödja barnens 
entreprenöriella och estetiska lärande samtidigt, i en och samma aktivitet.  

För att planerade bildskapande aktiviteter ska stimulera barnens entreprenöriella förmågor 
(kreativitet, drivkraft, kommunikations- och samarbetsförmåga) krävs det dock, enligt denna 
studie, att aktiviteterna, i likhet med Otterborgs (2011) resonemang, förändras från 
reproducerade till entreprenöriella, från resultatfokuserade till processfokuserade samt från 
summativa till formativa. Denna studies aktion är ett exempel på hur detta kan genomföras. 
Viktigt att beakta är dock att aktionens mål och upplägg har utformats utifrån det aktuella 
fritidshemmet behov och förutsättningar. Det är därför inte säkert att samma resultat garanterat 
skulle uppnås på andra fritidshem, men sannolikheten är stor att liknande resultat skulle kunna 
uppnås på fritidshem med förutsättningar och behov liknande fritidshemmet i denna studie. 
Viktigt att påpeka är även att mina ambitioner för detta arbete inte varit att utforma ett koncept 
tillämpbart på alla fritidshem. Ambitionen har istället varit att undersöka vilka generella 
förändringar som behöver genomföras, i syfte att i framtiden underlätta fritidspedagogernas 
planering av bildskapande aktiviteter som stimulerar elevernas entreprenöriella förmågor.  

Nya forskningsfrågor som väckts under projektet är hur fritidspedagoger kan utforma kortare 
bildskapande aktiviteter för att stimulera barnens kreativitet, drivkraft, kommunikations- och 
samarbetsförmåga. En intressant vinkel för fortsatt utvecklingsarbete på det aktuella 
fritidshemmet hade varit att i fortsatta fantasiprojekt undersöka kopplingen till andra 
entreprenöriella förmågor. Det vore även intressant att undersöka hur planerade projekt och 
aktiviteter inom andra estetiska ämnen kan utformas på fritidshem, för att stimulera barnens 
entreprenöriella lärande.  
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Bilaga 1: Samtyckesbrev till vårdnadshavare 

Till vårdnadshavare för barn på ****** fritidshem VT-14 
 
Jag heter Emilia Johansson och läser sista terminen på Grundlärarprogrammet med inriktning 
mot arbete i fritidshem/bild på Linnéuniversitetet. Jag hade i höstas fem veckors 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) här på ***** fritidshem och i bildundervisningen för åk 
3 och 6, så era barn och många av er har redan träffat mig. Under min kommande VFU, v. 14-
18 kommer jag att genomföra ett praktiskt utvecklingsprojekt här på *****.  
 
Deltagandet i utvecklingsarbetet är helt frivilligt och barnen måste själva ge sitt samtycke. Efter 
projektets genomförande kommer jag utvärdera projektet genom individuella samtal 
tillsammans med barnen. Jag vill gärna kunna göra ljudupptagningar av dessa samtal samt vissa 
samtal i skapandeverkstaden, för att närmre kunna analysera barnens tankegångar när de t.ex. 
diskuterar kring problemlösning och olika tillvägagångssätt. Det är enbart jag som kommer att 
lyssna på ljudupptagningarna, och efter redovisningen av projektet kommer allt inspelat 
material att raderas. Inga videoinspelningar kommer att göras. Den bildskapande processen 
kommer att fotograferas i dokumentationssyfte, men fotografierna kommer inte innehålla några 
ansikten och inga barn kommer därför att kunna identifieras utifrån dem. Mina resultat från 
samtalen och projektet med barnen kommer att redovisas både muntligt och skriftligt, men inga 
namn på varken barn eller skola/fritidshem kommer att nämnas i redovisningarna. Om ni undrar 
något om projektet får ni gärna ta kontakt med mig genom personalen på fritidshemmet eller via 
mejl, **********.  
 
För att kunna spela in ljud från samtal med barnen behöver jag Ert samtycke. Jag är därför 
tacksam om ni fyller i talongen nedan och lämnar den till personalen på fritidshemmet så snart 
som möjligt.  

 

                                  

Jag    (  ) samtycker 
         (  ) samtycker inte 

till att mitt barn deltar i ljudinspelade samtal i utvecklingsprojektet om bildskapande 
aktiviteter.  

 

Datum_____________ 

 

Barnets namn:_________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens namnteckning__________________________ 
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Bilaga 2: Aktionsplanering 

Vad 

Uppdrags- och samarbetsbaserat skapandeprojekt i 3D i fritidshemmets skaparverkstad utifrån 
temat ”fantasivärld”.  Materialet begränsas till en början till olika former av metall (hönsnät 
och ståltråd) och papper (kartong, papier maché).  

För vem 

40 fritidshemsbarn från tre stycken årskurs tre, frivilligt deltagande. Obs! Samlingen vid 
uppstarten är obligatorisk.  

När 

Projektet genomförs under fem veckor, inklusive en lovvecka. Projektet genomförs främst tre 
eftermiddagar i veckan, och under längre tider på lovet. 

Hur 

Uppdrag och en del material levereras veckovis till fritidshemmet i form av brev och 
materialpaket. Det första uppdraget presenteras vid en obligatorisk samling. Uppdraget 
presenteras i form av två paket som levererats till fritidshemmet. Dessa paket öppnas 
gemensamt och innehåller brev/uppdragsbeskrivning, papiermaché-recept  och byggmaterial 
(kartonger, pappförpackningar, toalettrullar, silkespapper, tidningspapper, frystejp), verktyg, 
ståltråd och hönsnät. Barnen får sedan hjälpa till vid insamling av mer byggmaterial, enligt 
instruktioner i kommande uppdragsbrev. Uppdragsbreven formuleras under projektets gång, 
eftersom de anpassas utifrån barnens idéer och projektets utveckling och levereras till eleverna 
ett per vecka (förutom på lovveckan). 

Utvärdering/dokumentation  

- Projektvägg med information för att hålla alla ”byggarbetare” och föräldrar 
uppdaterade om processen 

- Fotografera byggarbetsplatsen varje ”dag” ifrån, om möjligt, samma vinkel/plats för 
att synliggöra processen. Låta barnen fotografera.  

- Dokumentation via Ipad, i appen Book creator (Skriftlig och muntlig reflektion utifrån 
fotografier och frågor; jag lägger in fotografier och läser in frågor, barnen läser in sina 
svar).  

- Avslutande vernissage och Drop-in-fika för föräldrar, där eleverna får presentera 
process och resultat. Under genomförandet görs observationer, fältanteckningar och 
ljudupptagningar. 

Varför 

Upplevd problematik: Barnens kreativitet hämmas om skapandeaktiviteterna är för styrda, men 
också om de är för fria. Samtidigt är det hämmande med för stort produktfokus och tydliga 
ramar kring vad som är fint/fult och rätt/fel. Barnen behöver utmanas att se egna lösningar, med 
stöd av pedagog. Undersöka om det är möjligt att i samma projekt stimulera och utveckla både 
entreprenöriella och estetiska lärprocesser. Utgår ifrån elevernas intresse: tidigare pratat om att 
de vill bygga en minecraftvärld, men eftersom den redan finns så gör vi en egen i syfte att flytta 
fokus från reproduktivt till kreativt skapande. Öppenhet för ”sidoprojekt” utifrån detta. Målet är 
också att testa nya dokumentationsformer efter önskemål från rektor. 
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Syfte 

Genom estetiska lärprocesser träna elevernas entreprenöriella förmågor (kreativitet, nyfikenhet, 
samarbets- och kommunikationsförmåga) och främja en mer öppen och tillåtande inställning i 
skapandeprocessen, genom att framhäva att: 

- Det kan finnas många lösningar på samma problem, d.v.s. ”många rätt”. 

- Eftersom vi tolkar saker olika kan vi också ha olika smak. Därför finns det många 
olika sorters ”fint” och sätt något kan vara ”fint” på. 

- Se möjligheterna istället för problemen. ”om jag vill bli bättre på något – tänka hur ska 
jag lära mig istället för ”jag kan inte” 

- Fokus på processen och produkten, för att tydliggöra att de val man gör i processen 
påverkar produkten. 

Mål 

Temaarbetet ska sträva mot att ge eleverna tillfälle att använda och utveckla: 

- Sin kreativa och skapande förmåga: att kunna kombinera sin fantasi och sina 
tidigare erfarenheter för att skapa nya idéer, samt sin förmåga att förstå 
sambandet mellan process och resultat; att slutresultatet påverkas av de val som 
görs i processen.   

- Sin drivkraft och företagsamhet: att våga lita på sin egen skapandeförmåga, 
samt bli entusiasmerad att utveckla en nyfikenhet och förmåga att ta initiativ, 
prova, genomföra idéer och slutföra påbörjade arbeten.  

- Sin kommunikationsförmåga: att kunna presentera sina tankar och idéer för 
andra, samt att kunna reflektera och resonera kring olika valmöjligheter för att 
komma framåt i arbetsprocessen. 

- Sin samarbetsförmåga: att kunna hjälpas åt för att nå ett gemensamt mål och 
lösa uppdrag/problem.  

Genom tillfällen att: 

- Arbeta både enskilt och i grupp, i syfte att nå ett gemensamt mål 
- Använda sin fantasi för att komma på, presentera och pröva olika idéer och lösningar 

på problem/uppdrag.  
- Fokusera på möjligheterna/lösningarna istället för problemen. 
- Få stöttning och muntlig formativ feedback från pedagogen under processen. 
- Utmanas av pedagogen för att problematisera och motivera valen som görs med 

diskussion kring vilka ord som kan användas för att beskriva process och resultat 
genom att inte endast använda värderande termer i form av fint/fult, rätt/fel och 
bra/dåligt. 

Mål i Lgr 11:  

- Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i 
skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna 
sig. (Skolverket 2011: 10) 
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- Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta 
initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 
tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar 
ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap (Skolverket 2011: 9). 

Tidsplan 

Vecka 1 - Uppdrag 1(Bilaga 3)  

-  Utgångspunkt: Byggytan, materialet och uppdraget att samarbeta för att bygga en 
gemensam fantasivärld. Ytan är en träskiva på ca 1x1.5 m. (utökades sedan till fyra 
bord på totalt 1.5 x 3.6  m) 

- Uppgift 1: bestämma gemensamt tema på fantasivärlden: Vad är det för värld? Hur 
är den utformad och hur fungerar den? Vilka lever där? Vad och hur ska vi bygga? 
Vem bygger vad?  

- Uppgift 2: Gemensamt hitta strategier för hur samarbetet ska underlättas 

Vid samlingen skapas en gemensam tankekarta (på en whiteboardtavla) om vad det är för värld, 
hur den är uppbyggd och hur vi ska gå tillväga för att bygga den. Samtidigt bestäms 
gemensamma regler som gäller för projektet. Dessa sammanfattas i ett byggkontrakt som sedan 
skrivs under av alla som vill vara med i projektet. För att samla all projektinformation på ett 
ställe sätts uppdragsbrev, byggkontrakt och whiteboardtavlan med barnens idéer upp på en 
”projektvägg” på fritidshemmet. Där sätts även resterande uppdragsbrev upp efter att de 
levererats. Under veckan fortsätter sedan arbetet med att bygga upp grunden till världen. 

Förmågor som avses stimuleras: nyfikenhet, /kreativitet, skapa och kommunicera 
idéer/valmöjligheter, experimentera/pröva idéer, pendla mellan att jobba enskilt och med andra 
för att nå ett gemensamt mål. Fokus på att skapa valmöjligheter (divergent tänkande). 

Vecka 2 - Uppdrag 2  

Fortsatt arbete med projektet. Minst en pedagog finns tillgänglig i skapandeverkstaden. 

Samling tisdag: stämma av med gruppen hur arbetet går, bestämma vilka delar som ska finnas 
med (avgränsa arbetet/göra val), bestämma vem som ska göra vad (strukturera arbetet).  

Samling torsdag – Uppdragsbrev 2 (bilaga 4) 

- Uppgift 1: Gemensamt bestämma hur vi gör för att kunna bygga på påsklovet även om 
inte alla barn är på fritidshemmet då (komplettera kontraktet).  

- Uppgift 2: Gemensamt bestämma namn på världen. Planera in vernissage av projektet 
(för att kunna skicka ut inbjudan till föräldrarna) 

Förmågor som avses stimuleras: genomföra och fullfölja sina idéer, reflektera i processen. 
Fokus på att göra val (konvergent tänkande). 

Vecka 3 – påsklov (inget nytt uppdrag)  

Fortsatt arbete med projektet några timmar varje förmiddag och eftermiddag. Minst en pedagog 
finns tillgänglig i skapandeverkstaden.  

Måndag: Besök av rektorn inplanerat. Barnen visar upp och berättar om sitt projekt. 

Samling tisdag: Snabb överblick över vad som bestämdes veckan innan, sen fortsatt arbete ca 
två-tre timmar per dag.  

Förmågor som avses stimuleras: genomföra, utveckla, komplettera och fullfölja sina idéer, 
reflektera i processen. Fokus på att både skapa valmöjligheter och göra val 
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Vecka 4 – Uppdrag 3   

Fortsatt arbete med projektet. Minst en pedagog finns tillgänglig i skapandeverkstaden. 

Samling tisdag – Uppdragsbrev 3 (bilaga 5) + materiallåda med olika färger av en tjockare 
variant av silkespapper 

- Beröm får hårt arbete och bekräftelse att de kommit igång bra. 
- Diskutera hur de vill utveckla de delar av världen de börjat bygga på, uppmuntra att 

jobba mer med formen och börja ge färg och projektet. 
- Börja planera inför drop-inet, samt bestämma vad de ska göra till dess (begränsa sina 

åtaganden i syfte att hinna klart till deadline). 
- Avslöja brevens avsändare 

Förmågor som avses stimuleras: genomföra, komplettera och fullfölja sina idéer, reflektera i 
processen. Fokus på att göra val och begränsa sig för att hinna klart till deadline. 

Vecka 5 – Uppdrag 4 

Fortsatt arbete med projektet. Minst en pedagog finns tillgänglig i skapandeverkstaden. 
Montera världen i utställningsrummet. 

Samling torsdag – Uppdragsbrev 4 (bilaga 6) 

- Beröm får hårt arbete samt bekräftelse att de kommer klara uppdraget om de bara gör 
klart det sista inför vernissage. Bifoga en medalj för god insats i fantasins tjänst. 

- Instruktioner inför vernissagen: Berätta om era idéer, vad ni gjort, hur ni gjort, varför 
ni har gjort som ni gjort.  

- Motivera att arbeta vidare med projektet även efteråt. 

Förmågor som avses stimuleras: komplettera och fullfölja sina idéer, reflektera i processen. 
Fokus på att göra val och begränsa sig för att hinna klart till deadline. 

Vecka 6 – Vernissage och drop-in 

Måndag: Baka inför vernissagen samt fixa färdigt de sista detaljerna på utställningen. 

Tisdag: Vernissage. Vårdnadshavare och syskon droppar in efter hand under tre timmar på 
eftermiddagen. Vernissagen inleds med en invigning då guldband klipps och utställningen 
förklaras invigd. Därefter visas världen upp av barnen och barnen berättar sedan om uppdragen, 
vad de byggt, hur de gjort och varför de gjort som de gjort. Barnen håller själva i ansvaret över 
vernissagen, och pedagogerna finns närvarande som stöd och support. De barn vars 
vårdnadshavare inte kan komma är med och berättar om projektet för sina kompisars 
vårdnadshavare och fikar tillsammans med dem.  

Onsdag: Utvärdering med hjälp av Ipad-appen BookCreator då barnen enskilt och med egna 
ord, utifrån bilder och frågor, utvärderar projektet och reflektera över processen. Deras svar på 
frågorna lagrades i form av ljudfiler och hela boken sparas i dokumentationssyfte. Boken (utan 
ljudfilerna) mejlas även ut till vårdnadshavarna, för att även de som inte kunde närvara vid 
vernissagen ska kunna ta del av projektet. Utställningen flyttas sedan upp till skolans entré för 
att även övriga på skolan ska få ta del av barnens projekt. 
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Bilaga 3: Uppdragsbrev 1 

UPPDRAG TILL ******* 

Det finns för lite fantasi i världen, och jag behöver er hjälp för att ändra på det. 
Än så länge måste ni hålla uppdraget hemligt, det kan finnas de som vill 
förstöra för er. Ert uppdrag är att starta en fantasifabrik där ni bygger en 
gemensam fantasivärld. En värld som ingen annan har sett förut. Därför kan 
ni bestämma helt själva hur världen ska se ut, hur den fungerar och vilka 
varelser som bor där.  

Men ni ska bestämma tillsammans, för i en fantasifabrik är alla byggarbetare 
lika viktiga. På ert fritidshem har jag lämnat en träplatta ni kan börja bygga 
på. Som material får ni använda papper och ståltråd, både det som finns i 
paketen och annat som ni kan hitta. Det är ganska mycket som är gjort av 
papper om man tänker efter. 

 

Vi har ingen tid att förlora! 
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Bilaga till uppdragsbrev 1 

Recept: Papier Maché 

1. Riv sönder 3 dagstidningar i frimärksstora bitar.  

2. Lägg pappersbitarna i en bunke med ca 2 liter varmt vatten. Låt blandningen stå 
minst två timmar.  

3. Vispa blandningen och riv sönder pappersbitarna med händerna.  

4. När du fått en gråaktig massa silar du av geggan (genom ett tyg). Knåda och pressa 
massan om och om igen i silen så att du får ut så mycket av vattnet som möjligt. Se till 
att inget av pappersmassan åker ner i avloppet! 

5. Blanda till tapetklister (2 dl vatten och 1,5 msk tapetklisterpulver), och låt det stå och 
dra. 

6. Smula ned pappersmassan i en bunke.  

7. Blanda i tapetklistret och ½ dl krossad krita.  

8. Gegga ihop blandningen med hjälp av en gaffel. Limmet ska arbetas in rejält i 
pappret. 

9. Strö ½ dl torrt tapetklisterpulver över blandningen och arbeta ihop med gaffeln. Är 
det för torrt tar du i lite mer lim, och är det för geggigt tar du i lite mer pulver. Den 
färdiga massan ska kännas aningen klibbig, men vara smidig och behålla formen när du 
kramar den. 

10. Klart! Nu kan du börja bygga former med din papier maché. Vill du ha extra stöd 
eller göra stora former tar gör du former av kartong, frystejp och/eller hönsnät som du 
sedan klär med papier maché.  
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Bilaga 4: Uppdragsbrev 2 

Hej igen alla på *****! 

Nu har ni snart kommit tillräckligt långt med ert projekt för att börja berätta 
för andra om vad ni gör och varför. Vi behöver allt stöd vi kan få för att klara 
uppdraget! Ni kan därför börja planera för hur ni tids nog vill visa upp och 
berätta om ert projekt för andra; Hur, när och för vilka. Om någon skulle 
försöka sätta käppar i hjulet för er är jag säker på att ni skulle kunna lösa 
problemen bara ni hjälps åt. Ni behöver därför inte vara lika hemliga med vad ni 
gör längre, men fortsätt att vara försiktiga!  

Ni har kommit igång bra med ert uppdrag. Jag är mycket nöjd med att jag 
vände mig till just er. Bestäm tillsammans vad er fantasivärld ska heta, vad 
som i nuläget saknas och hur ni ska lösa det. Kom ihåg att alla kan skapa, bara 
man vågar.  

Fortsätt jobba på i den här takten och vi har snart gjort världen till en 
fantasifullare plats! Vad jag har förstått så har ni lov nästa vecka och många 
av er kommer inte att vara på fritids. Bestäm hur ni ska lösa arbetet ändå, vi 
har inte tid att pausa. Vi har ingen tid att förlora om uppdraget ska lyckas! 

(Än så länge) Hemliga hälsningar  

Från L 
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Bilaga 5: Uppdragsbrev 3 

Hallå Fritids! 

Ni har jobbat hårt med ert uppdrag, det är inte en enkel uppgift ni fått. Prata 
med varandra om hur ni tycker det har gått och hur ni vill fortsätta. Om en och 
en halv vecka är det dags för er att visa upp ert projekt för föräldrar och syskon. 
Diskutera vad ni vill hinna tills dess och hur ni ska göra för att lyckas med det. 
Hur vill ni att visningen av Candyworld ska gå till?  

Nästa steg i ert uppdrag är att ge världen färg och fantasi. Jag har förstått att 
ni har ont om målarfärg på slottet, men fantasin har inga gränser. Hur kan ni 
lösa det ändå? Jag skickar med en låda pappersmaterial som kanske kan vara 
till hjälp. 

Ni har byggt upp en fantastisk värld, och jag är väldigt glad att ni gjort mig 
till en del av den. 

Stolta hälsningar 

Lennart Lama 
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Bilaga 6: Uppdragsbrev 4 

Sista uppdraget till Fritids! 

Ni har gjort ett fantastiskt jobb med att skapa mer fantasi i världen. Om några 
dagar är det dags för er att visa upp vad ni skapat. Berätta om era idéer, vad ni 
gjort, hur ni gjort, varför ni har gjort som ni gjort. Allt för att sprida fantasin 
vidare. Mitt sista uppdrag till er är att skriva en lista på vad ni lärt er under 
projektet, och att skriva ner historien om Candy World så att fler än ni kan ta 
del av den. Ni får jobba vidare med projektet hur ni vill. Fantasin har inga 
gränser, kom ihåg det! 

Tack för den här gången, bra jobbat! 

Lennart Lama 
 

 

 

 


