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 Abstrakt 
Syftet med studien har varit att utveckla förståelsen för hur barns 

förutsättningar för bildskapande tar sig uttryck i förskolan. Genom en 

avgränsning har en förskolas institutionella ordning samt organisering av 

material och rum undersökts och analyserats. Studien har designats som en 

kvalitativ enfallsstudie, där datainsamlingen baserats på observationer (med 

och utan videokamera), informella intervjuer/samtal med deltagarna samt 

fältanteckningar. Valet av plats och förskola har skett genom ett målinriktat 

bekvämlighetsurval. Resultatet i studien visar på att likvärdig materiell 

tillgång och regler skapade av pedagogerna är av betydelse för barns 

användande av material och att socialt samspel, pedagogens godkännande och 

stöd samt rummets utförande påverkar förutsättningarna under vilka material 

blir tillgängligt.  Vidare framträder i resultatet att regler och restriktioner 

skapade av pedagogerna inte godtas passivt av barnen, utan att barnen 

utmanar och förhandlar om dessa för att själva definiera sin egen situation.  

 

Nyckelord: Bildskapande, enfallstudie, förutsättningar, förskola, materiell 

tillgänglighet, videoobservation.  
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 Inledning  
Det kompetenta barnet är ett begrepp vi återkommande kommit i kontakt med 

under vår utbildning till förskollärare. Begreppet innefattar en social-

konstruktionistiskt syn på barn som sociala, aktiva och kompetenta individer 

som är i ständigt samspel med sin omgivning och på så vis skapar såväl som 

formas av den miljö och de omständigheter de möter. Den institutionella 

kontexten i förskolan formas på så vis av de aktörer som verkar där, samtidigt 

som kontexten formar aktörernas handlande (Ivarsson, 2003). I förskolans 

kontext innebär detta också att omgivningens förväntningar på vad som är 

önskvärt att barn ägnar sig åt, hur den fysiska miljön planeras, hur material 

erbjuds och får användas påverkar barns handlingsutrymme (Eriksson 

Bergström, 2013; Gulløv & Højlund, 2005; Markström, 2005; Nordin Hultman, 

2004; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006; Änggård, 2005, 2006). Hur rum 

planeras och utformas sänder alltså signaler om vilka förväntningar som finns 

på barn i förskolan. 

 

I pedagogisk forskning uttrycks att samtidigt som barns egeninitierade 

verksamhet ofta ses som en viktig innehållslig aspekt i den svenska 

förskolekontexten, så finns det en oro för att skapa oordning i förskolan och 

forskning visar att barns göromål i förskolan många gånger regleras för att det 

inte ska bli stökigt (Gulløv & Højlund, 2005; Ivarsson, 2003; Nordin Hultman, 

2004). Det skapas “ordning enligt städprincipen” (a.a., 2003), genom att 

material som exempelvis glitter, flytande täckfärg eller pärlor placeras i högre 

rumslig nivå för att på så vis förhindra att oreda eller ”nedsmutsning” uppstår 

(Nordin Hultman, 2004). Genom snäva regler som begränsar barns 

användande av rum och material, kan de möjligheter som finns att använda 

sig av resursrika rum i förskolan totalt gå förlorad (Eriksson Bergström, 2013). 

Markström (2005) lyfter dock hur förskolans regler förändras genom de 

individer som är där just då och hur detta skapar en miljö som ständigt är i 

förändring. Barn låter sig inte passivt pedagogiseras av de regler och rutiner 

som finns inom förskolans kontext, de använder det institutionella 

sammanhanget för att göra förskolan till en plats där de själva har kontroll 

(Corsaro, 2000, 2005; Eriksson Bergström, 2013; Markström & Halldén, 2009). 

Genom att utveckla individuella och kollektiva strategier kan barn utöka sin 

handlingsfrihet och komma åt material som förvaras svåråtkomligt, undvika 

städning eller deltagande i aktiviteter initierade av de vuxna (Corsaro, 2000, 

2005; Markström & Halldén, 2009). Förskolan görs alltså av de aktörer, de 

strukturer, regler, föreställningar och föremål som finns, skapas och verkar där 

(Markström, 2005; Saar & Löfdahl, 2014).  

 

Under de perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vi haft genom vår 

utbildning har vi mött verksamma pedagoger som gett uttryck för att de delar 

och arbetar efter den ovan nämnda syn på barn som kompetenta och försöker 

eftersträva att utforma en tydlig och självinstruerande miljö, samtidigt som 
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deras praktiska handlingar inte synliggjort detta i samma utsträckning. VFU-

perioderna har också gett oss många goda tillfällen att se skillnader och 

likheter i olika förskolors inomhusmiljöer samt hur utformning av den fysiska 

miljön och organisation kan påverka aktörers handlingsutrymme. Efter att ha 

läst kursen Bild i förskolan upplevde vi en ökad förståelse för hur bildskapande 

kan användas i förskolans pedagogiska verksamhet, för att gynna och främja 

barns kreativa utveckling och samtidigt fick vi syn på hur skiftande barns 

förutsättningar för detta kan se ut. 

 

I svenska Skollagen (SFS 2010:800) såväl som i Läroplan för förskolan (Lpfö98, 

reviderad 2010) (Utbildningsdepartementet, 2010) pekar forskare på att det 

existerar ett stort tolkningsutrymme för hur den fysiska pedagogiska miljön 

ska utformas (Björklid, 2005; de Jong 2005, 2010). Det som poängteras är att 

förskoleverksamhet ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler och att förskolan i 

dessa lokaler ska erbjuda en trygg, inspirerande, öppen och innehållsrik miljö 

som lockar till utforskande av omvärlden, lek och kreativitet (Skolverket, 

2010). Utifrån de verksamhetsrelaterade erfarenheter vi gjort genom vår 

utbildning och det tolkningsutrymme som utpekas i de styrdokument som rör 

förskolan, har intresse väckts hos oss kring vilka möjligheter och utrymme 

barn har att få vara kompetenta och hur förutsättningarna för barns 

bildskapande ser ut i förskolan. Vilket ansvar får barn lov att ta och vilket 

material är tillgängligt för dem? Vad får barn lov att göra respektive inte göra 

och hur får de göra detta? Utifrån dessa funderingar och det tidigare forskning 

pekar på kring tolkningsutrymme i styrdokument och lagar, finner vi det 

relevant att undersöka och utveckla ökad förståelse för hur den institutionella 

ordningen samt utformning och organisation av den fysiska miljön i förskolan 

påverkar barns förutsättningar för bildskapande. 
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 Bakgrund 
Vi inleder här med att beskriva vad den forskning vi tagit del av beskriver är 

karaktäristiskt för förskolan som institution. Därefter går vi vidare till att 

beskriva hur den fysiska miljön kan påverka barns handlingsutrymme och 

förmedla tilltro till barns kompetens. Avslutningsvis beskriver vi hur tillgång 

till material kan ha betydelse för hur barns förutsättningar till bildskapande ser 

ut. 

 

Förskolan som institution 

Markström (2005) beskriver att förskolan som institution kännetecknas av 

styrning, rutiner och regler. Det finns inom förskolan en så kallad institutionell 

ordning, som fungerar som ett ramverk som talar om hur man bör förhålla sig 

och agera i ett givet sammanhang (a.a., 2005). Vilket författaren menar bidrar 

till att när man ställs inför en liknande situation eller sammanhang igen, inte 

behöver resonera eller reflektera aktivt för att ta ställning till hur man ska 

förhålla sig. Markström och Halldén (2009) menar i sin tur att det är den 

tidsmässiga och sociala ordningen som kännetecknar förskolan som 

institution. Tidsschemat påverkar vilken aktivitet som anses vara lämplig och 

bidrar även till att barnen på olika tider behöver vara i olika rum. I sin 

etnografiska studie med fokus på förskolans sociala praxis, lyfter författarna 

att de medverkade barnen utvecklat en förståelse för vad de förväntas ägna sig 

åt vid respektive tidpunkt under dagen. En annan faktor som påverkar 

förskolans utformande av tidsschema består i att förskolan är en plats där 

många barn ska vistas samtidigt och därför utgör ofta kollektivet planerings-

bas för de aktiviteter och rum som planeras (Eriksson Bergström, 2013; 

Markström, 2005; Nordin Hultman, 2004). Att utgå från kollektivet i 

planeringen menar Markström och Halldén (2009) bidrar till att det uppstår 

och existerar en institutionell konflikt i förskolan, mellan de kollektiva och de 

individuella intressen som finns där. De menar att: 

 
the preeschol is an institution, wich on the one hand, is based on the idea that 

children as members of a collective are supposed to take part in different organised 

activities[...] On the other hand, the importance of giving children a free space and a 

chance to develop individual interests is highlighted (a.a., 2009, s. 114). 

 

Att som barn vara en av en grupp, att ingå i kollektivet, och att delta i 

organiserade aktiviteter för detta kollektiv anser Markström och Halldén 

(2009) utgör den dominerande diskursen i förskolan. En diskurs som kan anses 

utgöra ett hinder för och på så sätt reducera utrymme för barn att uttrycka sin 

individualitet och utöva inflytande över sin egen situation (a.a., 2009).  
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Den fysiska miljöns betydelse för barns 
handlingsutrymme  

Det konstateras återkommande i pedagogisk forskning att den fysiska miljöns 

planering, hur material erbjuds och får användas samt hur omgivningens 

förväntningar på vad som är önskvärt att ägna sig åt påverkar barns 

handlingsutrymme och de handlingserbjudanden barn väljer att använda sig 

av (Eriksson Bergström, 2013; Gulløv & Højlund, 2005; Markström, 2005; 

Nordin Hultman, 2004; Änggård, 2006). Den fysiska miljön och dess 

arrangemang sänder också signaler om de föreställningar som finns om barn 

och barndom, om vuxna, pedagoger och vilka kunskaper, aktiviteter och 

samverksansformer som är eftersträvansvärda i en institutionell miljö (Gulløv 

& Højlund, 2005; Nordin Hultman, 2004; Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006). De materiella ramarna, den fysiska strukturen och de aktiviteter som 

erbjuds sänder på så vis signaler och ger en bild av vad pedagogerna anser är 

önskvärt, viktigt och meningsfullt att barn ägnar sig åt (Bergström Eriksson, 

2013; Gulløv & Höjlund, 2005; Markström, 2005). En yttre inramning av ett 

rum som utgörs av färger, stafflier, penslar och papper kan tolkas sända 

signaler om att här förväntas kreativitet (Eriksson Bergström, 2013). Olika 

typer av rum kan inspirera till men också hindra olika typer av aktiviteter, och 

samma rum kan fungera väl för vissa typer av aktiviteter men sämre för andra 

(de Jong, 2005; Eriksson Bergström, 2013; Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006). Ett rum inrett med mjuka kuddar eller en lång korridor sänder ut andra 

implicita signaler om att sätta kroppen i rörelse, i jämförelse med ett rum 

möblerat med bord och stolar som signalerar att bordsaktiviteter är önskvärda 

(Eriksson Bergström, 2013; Gulløv & Højlund, 2005). De Jong (2005) menar att 

detta ingår i det hon kallar “byggnadens dolda läroplan”, medan Markström 

(2005) i sin tur benämner detta med att rummen i förskolan är 

“predefinierade” genom inredning och tillgängligt material. 

 

Även om fysiska rum i förskolan är “predefinierande” och på så vis bär på 

en“byggnadens dolda läroplan”, vilken regleras av fysiska såväl som sociala 

faktorer (Eriksson Bergström, 2013; de Jong, 2005; Markström, 2005), menar 

Gulløv och Højlund (2005) att rummets egenskaper inte passivt överförs till 

dem som använder sig av rummen. Även om det skapas en kontext i det 

pedagogiska rummet, så är denna kontext inte determinerade (a.a., 2005). 

Gulløv och Højlund (2005) beskriver detta genom att likna det fysiska rummet 

vid en scen. En scen på vilken en social kamp om rätten att definiera platsen 

och den egna positionen kan ske (a.a., 2005). Barn motsätter sig de regler och 

rutiner som finns i förskolan, de låter sig inte passivt pedagogiseras av dessa 

(Corsaro, 2000, 2005; Gulløv & Højlund (2005). Det kan handla om att barn 

använder “fel” material i “fel” rum, hittar på egna strategier för att göra 

motstånd och på så vis undvika exempelvis städning (Corsaro, 2000: 

Markström & Halldén, 2009). Denna handlingsfrihet som barn använder sig 

av, fann Eriksson Berström (2013) i sin studie till stor del var beroende av 

pedagogernas frånvaro. Genom sin närvaro kan pedagoger förkroppsliga de 

regleringar som finns, vilket kan leda till att barn påverkas till att bete sig på 

ett sätt som förväntas av dem i pedagogers närvaro (a.a., 2013). 
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Handlingsfriheten kan vidare tolkas som att barn bland annat strävar efter att 

få finnas som individer i kollektivet genom att göra förskolan till en plats där 

de själva har kontroll (Eriksson Bergström, 2013; Markström & Halldén, 2009). 

Några exempel på strategier som barn använder i denna strävan utgjordes i 

Markström och Halldéns (2009) studie av att barnen undvek att lyssna, svara 

på frågor eller lämnade rummet när en pedagog försökte påverka dem till att 

avsluta eller delta i andra aktiviteter än den de själva ägnade sig åt eller 

intresserade sig för. Barnen kunde också hjälpa varandra kollektivt genom att 

städa åt varandra eller försvara en kamrats göromål gentemot en pedagog om 

denne beskyllde kamraten för regelöverträdelse. Corsaro uttrycker detta med 

att “it does not take long for the children to learn this and to “work the 

system”” (a.a., 2000, s. 93). Samtidigt som barn gör motstånd accepterar de 

också att det existerar begränsningar och restriktioner i hur mycket de kan 

utmana, de accepterar ”partiellt den sociala ordningen” (Markström & 

Halldén, 2009). Barn använder på så vis det institutionella sammanhanget och 

är på samma gång medskapare till detta specifika sammanhang, samtidigt som 

det institutionella sammanhanget i sin tur formar dem (Ivarsson, 2003). 

Förskolan som social kontext är i ständig förändring och tillsammans skapar 

barn och vuxna nya regler, rutiner och situationer och gör på så sätt förskolan 

(Markström, 2005; Saar & Löfdahl, 2014). Enligt Markström och Halldén (2009) 

och Ivarsson (2003) blir det därmed centralt att utgå från att barn är sociala 

aktiva aktörer, som både delar och skapar kultur tillsammans med andra barn 

och vuxna, i så väl forskning kring barn som i det pedagogiska arbetet med 

barn. 

 

Trots att barns handlingsutrymme påverkas av den fysiska miljöns planering 

och hur det material som finns där erbjuds och får användas, belyser Björklid 

(2005) såväl som de Jong (2010) att fysisk miljö och pedagogiska lokalers 

utformning sällan beaktas vid utvärdering och planering av pedagogisk 

verksamhet för barn. Den fysiska miljöns utformning regleras dessutom 

sparsamt i svensk skollag, läroplaner och övriga förordningar och det som 

framgår i dessa styrdokument är att förskoleverksamhet ska bedrivas i lokaler 

som ska vara ändamålsenliga, vilka genom sin utformning ska stödja den 

pedagogiska verksamheten (Björklid, 2005; de Jong, 2005, 2010). Inom den 

pedagogiska forskningen förordas återkommande en självinstruerande miljö, 

där de barn som vistas i de pedagogiska verksamheterna inte ska behöva vara 

beroende av de vuxnas hjälp och assistans för att klara sig själva (Björklid, 

2005; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Den pedagogiska fysiska miljön 

i förskolan ska förstås som en miljö som ska utvecklas och förändras med och 

efter den barngrupp som vistas i den, och vad denna barngrupp visar intresse 

för menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). Samtidigt pekar de Jong 

(2010) på att framställandet av ett regelverk kring hur en ändamålsenlig lokal 

för pedagogisk förskoleverksamhet ska se ut är en komplex uppgift. En av 

många svårigheter menar hon utgörs av att det på förhand är svårt att veta och 

förutsäga vilka behov och intressen som kan komma att existera hos de 

enskilda barn som skall vistas i lokalerna och vilken pedagogisk inriktning 

berörda pedagoger kommer att välja att arbeta utefter för att tillgodose och 
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möta dessa behov (a,a., 2010). Att institutionens mål och utformning beskrivs 

så knapphändigt i skollag, läroplan och pedagogiska program menar de Jong 

(2010) lämnar ett stort tolkningsutrymme för vilken form av lokaler som 

lämpar sig för att bedriva pedagogisk verksamhet i. Ett tolkningsutrymme som 

i förlängningen bidrar till att de förskolor som byggs, inreds, möbleras och 

görs om ser väldigt olika ut, trots att de planeras för och regleras av samma 

läroplaner och pedagogiska program (a.a, 2010). 

 

Förmedling av kompetens genom fysisk miljö 

I sin forskning belyser Nordin Hultman (2004) att fysiska rum planerade för 

pedagogisk verksamhet bär upp föreställningar om hur barn anses vara och 

bör vara. Den fysiska inomhusmiljön i förskolan signalerar på så vis bland 

annat vilken tilltro de vuxna har till barns kompetens. En sådan kompetens-

signal kan i förskolans kontext utgöra placeringen av exempelvis penslar och 

färger, om detta material finns placerat på höga hyllor så att barnen görs 

beroende av andra som kan nå materialet för att få tillgång till det, sänder 

denna placering andra signaler än om materialet finns placerat så att barnen 

själva kan nå det (a.a., 2004). En strikt uppdelning av materialet och många 

regler kring materialets användningsområden leder enligt Nordin Hultman 

(2004) till att barnens utrymme att ta egna initiativ snävas in. Relaterat till detta 

framhåller Gulløv och Højlund (2005) att placering av material på de höga 

hyllorna kan ses som en form av vertikal organisation av föremål i förskolan. 

Höjd blir på detta vis en ”signifikant auktoritetsmarkör”, då möjligheten att nå 

material placerat i högre fysisk nivå innebär kontroll över institutionens 

resurser (a.a., 2005). Ju högre upp man når desto bättre möjligheter för att välja 

aktiviteter för sig själv såväl som för andra. 

 

Att placera material i ”säkert” förvar och på så vis göra barn beroende av 

vuxna för att komma åt detta material, kan ses som att en konflikt byggs in den 

pedagogiska miljön. Enligt de Jongs (2003) beskrivning blir detta ett exempel 

på att den sociala organisationen och den rumsliga fysiska organisationen inte 

harmonierar, och när detta sker menar författaren att det ofta uppstår problem. 

I sin tur framhåller Eriksson Bergström (2013) att ”även resursrika rum totalt 

kan missa sina möjligheter om pedagoger ställer upp alltför snäva regler som 

ramar in och begränsar barnens användande av rummet och materialet” (s. 22). 

De regler och begränsningar som finns kring barns användande av material 

och rum kan bero på och motiveras av fysiska faktorer som byggnadens 

planlösning, ljusinsläpp och tillgång till vatten, men också sociala faktorer som 

barngruppens storlek, personalens sjukfrånvaro och barnens ålder (a.a., 2013).  

 

Materialets och tillgänglighetens betydelse för barns 
bildskapande 

Att förskolans organisering av material och rum påverkar barns 

förutsättningar för bildskapande är en faktor som påpekas återkommande i 

den pedagogisk forskning som berör bildskapande verksamhet (Nordin 

Hultman, 2004; Markström, 2005; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). I 
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sin studie med etnografisk ansats fann Markström (2005) att material ämnat för 

skapande verksamhet återkommande var strikt bundet till specifika platser, i 

de förskolor som där berördes. Barns tillgång till och möjlighet att välja 

material, begränsades där av berörda pedagoger genom hänvisning till det 

Markström (2005) kallar ”rättvisans retorik”  tillgången till materialet skulle 

vara lika för alla. Hänvisande till denna retorik inträffade exempelvis då barn 

enligt pedagogerna ägnat sig åt en specifik aktivitet, eller använt ett och 

samma material, i allt för hög utsträckning. Historiskt sett har barns färdiga 

bilder ofta varit det som fokuserats i forskning kring barns bildskapande 

menar Änggård (2005), medan barns agerande och processer som äger rum när 

bilder uppstår fokuserats i mindre utsträckning. I resultatet av sin egen 

etnografiskt inspirerade studie, vilken utifrån ett aktörsperspektiv fokuserade 

på barns agerande och meningsskapande i bildaktiviteter i förskolan, ser 

författaren att flyktighet och transformation är det som karaktäriserar barns 

bildskapande. Barnen i Änggårds studie (2005) ägnade korta stunder åt 

respektive bild och valde att dela upp tiden i kortare sekvenser av arbete, när 

de valde att lägga ner mer tid på samma bild. Vid utveckling och förändring 

av den producerade bildens motiv förändrade barnen även bilder allt 

eftersom. När bilderna ansågs vara färdigproducerade kunde Änggård (2005) 

se att intresset för dem försvann, vilket resulterade i att mängden producerade 

bilder som hamnade i barnens fack eller förvaringslådor blev stor. 

 

Att snäva regler påverkar barns utrymme för att ta egna initiativ är ett 

konstaterande som bland flera exempel går att finna hos Nordin Hultman 

(2004), som menar på att barns utrymme för detta förminskas då det existerar 

mycket regler kring ett rums användningsmöjligheter. I sin studie, vilken 

bygger på observationer utförda i svenska och engelska förskolor, belyser 

Nordin Hultman (2004) att en av många exempel som skiljer den svenska 

pedagogiska miljön från den engelska, handlar om gränser och reglering av 

när, hur och var ett material får användas och att dessa regleringar blev extra 

synliga i den svenska pedagogiska kontexten gällande material avsett för 

skapande verksamhet. I de svenska studerade förskoleverksamheterna 

beskriver författaren att material som upplevdes kunna “smutsa ned”, eller ge 

upphov till oreda, placerades i högre rumslig nivå (a.a., 2004). Denna placering 

av exempelvis flytande täckfärg, glitter eller pärlor ledde i sin tur till att barn i 

studien gjordes beroende av en vuxen för att få tillgänglighet till materialet. 

Tillgänglighet som också påverkades av det planerade dagsprogrammets 

innehåll och på så vis kunde reducera barns aktivitetsmöjligheter och tillgång 

till material beroende på när barn efterfrågade det. Att begränsa barns tillgång 

till material menar Nordin Hultman (2004) hade stor inverkan på såväl barns 

inflytande som att bildskapande aktiviteter skedde främst med penna, torra 

kritor och papper i de svenska förskolorna hon studerade.  
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 Syfte 
Syfte med denna studie är att utveckla förståelsen för hur barns förutsättningar 

för bildskapande tar sig uttryck i förskolan. Gällande dessa förutsättningar har 

vi valt att avgränsa oss till att undersöka och analysera hur förskolans 

institutionella ordning samt organisering av material och rum kan påverka 

barns förutsättningar till bildskapande. 

 

Följande frågeställningar är vägledande i vår studie: 

 

 Vilka faktorer tycks ha betydelse för barnens förutsättningar att 

använda sig av material? 

 Hur påverkar den institutionella ordningen de förutsättningar under 

vilka material och rum blir tillgängligt?  
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 Metod och genomförande 
Under detta avsnitt presenteras först vårt val av forskningsmetod och urval. 

Därefter hur vi förhållit oss till etiska överväganden enligt forskningspraxis 

och hur vi samlat material till vår studie. Vi avslutar med att beskriva hur 

tolkning och analys av detta material gått till och vår metoddiskussion. 

 

Metodval 

Utifrån vår studies syfte, att utveckla förståelse för hur barns förutsättningar 

för bildskapande i förskolan kan se ut, har vi valt att göra en kvalitativ 

fallstudie (Merriam, 1994; Yin, 2007). Genom kvalitativa fallstudier av 

människor i deras naturliga miljö, strävar forskare efter att skapa förståelse för 

olika miljöer och perspektiv i den kontext där de studeras (Bryman, 2011; 

Ahrne & Svensson, 2011). Vårt intresse ligger i att ingående studera en utvald 

miljö och då vi har haft en begränsad tidsram att förhålla oss till, har det som 

Stukát (2011) och Yin (2007) lyfter lämpat sig att genomföra en fallstudie. Att 

använda sig av olika datainsamlingsmetoder, så kallad triangulering (Stukát, 

2011), är vanligt förekommande vid användning av fallstudier. 

Datainsamlingen i vår studie har baserats på observationer (med och utan 

videokamera), informella intervjuer/samtal med studiens deltagare samt 

fältanteckningar. Just triangulering som tillvägagångssätt framhåller Merriam 

(1994) utgör en av fallstudiens styrkor, då den flexibilitet som finns kring valet 

av datainsamlingsmetoder gör det möjligt att kombinera metoder som 

tillsammans möjliggör att forskaren skapar sig en flerdimensionell bild av det 

studerade fenomenet. Genom deltagande observation kan forskaren få en 

direkt erfarenhet som denne tolkar, genom att observera vad deltagarna 

förmedlar via sitt handlande, medan en intervju i sin tur ger forskaren en 

andrahandsredogörelse då svaren baseras på intervjupersonens minnesbild 

och tolkning av det som efterfrågas (Merriam, 1994).  

 

Val av förskola 

Valet av plats och förskola för vår studie har skett genom ett målinriktat 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Vår fallstudie utgår från en enfallstudie, 

då vi valt att studera en enda miljö, ett fall, bestående av en förskoleavdelning 

(Svensson & Ahrne, 2011; Yin, 2007). Att studera, söka förstå och tolka ett fall 

menar Svensson och Ahrne (2011) kan leda till att kontinuitet och möjligheter 

till djupare inblick kan uppnås. Detta val grundar sig i att vi önskade 

observera aktörer i förskolan som kunde hjälpa oss att få syn de 

forskningsfrågor vi formulerat. Enligt Bryman (2011) sker målinriktade urval 

inom kvalitativ forskning i regel på flera nivåer. Vi hade inför genomförandet 

av denna studie fått möjligheten att genomföra en pilotstudie, där vi kunnat 

prova vårt val av metod. Inför denna pilotstudie kontaktades en förskola 

vilken vi via personliga kontakter fått kännedom om arbetade med den 
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pedagogiska inomhusmiljön i hög utsträckning. Vid pilotstudietillfället, då vi 

valt att testa olika former av kvalitativa observationstekniker och skriftliga 

protokoll, uttryckte pedagogerna på avdelningen att vi var välkomna tillbaka 

om vi önskade utföra fler studier. Vi passade då på att höra oss för huruvida 

pedagogerna trodde att det skulle förekomma svårigheter kring att samla 

informerat samtycke från berörda vårdnadshavare, för att genomföra 

observationer på avdelningen specifikt relaterat till att vi önskade använda oss 

av videokamera. Enligt pedagogernas utsago skulle detta inte utgöra något 

problem, och då vi ansåg att den etablerade kontakten vi hade med såväl barn 

och personal på förskolan var till fördel då vår studie har en begränsat 

tidsram, valde vi att ta kontakt med förskolan igen. Då vi fann att resultatet 

från vår pilotstudie inte var av relevans för denna studie, har vi valt att inte 

inkludera detta. Vi konstaterade däremot att den gällande avdelningens miljö 

lämpade sig väl för vidare studier och att där fanns möjlighet att producera ett 

fylligt datamaterial vilket via analys kan bidra till att syftet med en studie 

uppfylls (Merriam, 1994). 

 

Den utvalda förskolan är belägen i en mellanstor stad och består av tre 

åldersindelade avdelningar. Den avdelning vi studerat består av 21 barn i 

åldrarna 4-6 år och utgör på så vis avdelningen för de äldsta barnen. På 

avdelningen arbetar två heltidsanställda förskollärare, en förskollärare anställd 

på deltid samt en barnskötare anställd på deltid. Barngruppen delas under 

dagen in i halvgrupp med hänvisning till barnantal och avdelningens fysiska 

storlek. Halva barngruppen spenderar förmiddagen innan lunch inomhus 

medan den andra gruppen är utomhus. Efter lunch roterar detta. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Inför genomförandet av en studie finns det forskningsetiska krav och principer 

vilka bör tas i beaktning. Vi har i vår studie följt de forskningsetiska 

principerna gällande informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Principen om informationskrav innefattar 

att samtliga deltagare ska informeras om deras del och hur villkoren för deras 

deltagande i studien ser ut samt att de när så önskar har rätt att avbryta sin 

medverkan. För att deltagarna ska ges möjlighet att ta ställning till om de 

önskar delta i studien eller ej ska studiens innehåll presenteras på ett sätt så 

detta är möjligt – principen om informerat samtycke. Då deltagare i studien är 

under 15 år ska informerat samtycke inhämtas från respektive deltagares 

vårdnadshavare/föräldrar. Principen om konfidentialitet inbegriper att det som 

framkommer i studien och deltagarnas identitet skall behandlas konfidentiellt, 

för att förhindra att deltagarna identifieras av utomstående. Studiedeltagarna 

bör också informeras om att den data som samlas in enbart kommer användas 

i sammanhang som har med aktuell studie att göra – principen om 

nyttjandekravet. 

 

Efter att vi beslutat oss för vilken förskola vi önskade genomföra vår studie på 

kontaktade vi berörd förskolechef via telefon, för att höra oss för om intresse 
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för att delta i vidare studier fortfarande var aktuellt. Vi informerade om 

studiens syfte och innehåll och då förskolechefen ställde sig positiv till vår 

förfrågan skickades därefter det utformade missivet (se bilaga 1). På inrådan 

av förskolechefen tog vi därpå kontakt med berörd personal på avdelningen 

och avtalade en tid för att överlämna det brev vi utformat till barnens 

vårdnadshavare. Genom att informera förskolechef och berörd personal både 

muntligt och skriftligt inhämtade vi på så vis deras informerade samtycke för 

deltagande i studien. Samtliga av barnens vårdnadshavare informerades 

genom det brev (se bilaga 2) som delades ut på respektive barns hylla i 

avdelningens hall vid första besöket, om att deltagande i studien var frivilligt 

och att de men också deras barn när som helst kunde välja att avbryta sin 

medverkan. Vetenskapsrådet (2002) och Roos (2014) påtalar att inhämta 

informerat samtycke från barn många gånger anses vara svårt. Detta motiveras 

genom att barn ofta gör sin röst hörd med uttryck som inte är av verbal form, 

vilket leder till att forskaren behöver förhålla sig nyanserat och sensitivt 

gentemot barnens uttryck (Löfdahl, 2013; Roos, 2014). Barn kan med hjälp av 

innehåll i den lek eller aktivitet de ägnar sig åt, eller med hjälp av tillgängligt 

material utveckla strategier för att komma undan och dra sig undan forskarens 

blick, utan att de nödvändigtvis förmedlar detta verbalt (Löfdahl, 2013). Vi bad 

därför personalen att poängtera för barnens vårdnadshavare om de hade 

frågor gällande undersökningen eller förde den på tal på annat sätt, att vi var 

väl medvetna om denna komplexitet. Det brev som delades ut till berörda 

vårdnadshavare innehåll också information om att inspelat material skulle 

förvaras tillgängligt enbart för oss och vår handledare, att avdelningen och 

deltagarna skulle presenteras med fingerade namn och att materialet enbart 

skulle användas i sammanhang med aktuell studie och därefter raderas. För att 

få vårdnadshavarnas godkännande av att vi videofilmade deras barn under 

våra observationer, utformades en blankett (se bilaga 3) som föräldrarna 

kunde fylla i. Denna blankett samlades därefter ifylld in av avdelningens 

personal. 

 

Observationer 

Då forskarens fokus ligger på det som sker i mötet mellan personer och fysisk 

miljö, menar Lalander (2013) att det är en fördel att befinna sig i rum där det 

man önskar studera sker. För att få syn på hur utformningen och 

organisationen av den fysiska miljö samt den institutionella ordningen 

påverkar de deltagande barnens förutsättningar till bildskapande, valde vi att 

begränsa oss till att observera i miljöer på förskoleavdelningen där material 

passande för bildskapande fanns placerat. De observationer som vi utfört har 

ägt rum i avdelningens allrum och våtateljé. Avdelningens allrum är ett av 

avdelningens största rum och vi begränsade oss där till att observera och rikta 

videokamera och blick gentemot det som skedde runt det runda bord, som 

fanns placerat utanför våtateljéns ingång. Medan våtateljén som är ett mindre 

rum, observerades i sin helhet. Under observationernas gång har informella 

intervjuer av samtalskaraktär skett med avdelningens pedagoger och barn. 

Dessa samtal har använts för att komma åt och få förståelse för hur deltagarna 
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ser på frågor som väckts hos oss kring hur de eller andra agerat, tänkt om eller 

kring företeelser. De informella samtalen har i olika utsträckning uppkommit 

spontant där och då, medan de andra gånger bestått av frågor som väckts av 

oss utifrån fältanteckningar. Under samtalen förde vi till den utsträckning det 

var möjligt fältanteckningar av det som sades, men som Merriam (1994) 

belyser så är det nästintill en omöjlighet att hinna anteckna allt medan det 

sägs. Dessa anteckningar kompletterades därav efter respektive samtal. Vid 

samtliga observationstillfällen fördes också fältanteckningar av oss båda och 

den av oss som inte ansvarade för videokamera förde löpande protokoll 

(Stukat, 2011), kring det som skedde i respektive rum. Att i fältarbete föra olika 

typer av anteckningar är något som Lalander (2013) rekommenderar, då det 

som framkommer där kan påverka fältarbetet i sig men även den kommande 

analysen av materialet. I varierande grad har vi också valt att placera oss i 

varsitt rum, för att täcka upp så mycket som möjligt av de bildskapande 

aktiviteter barnen ägnade sig åt. Denna spridda placering i varsitt rum 

grundade sig också i försök att undvika att de medverkande personernas 

beteende i minsta möjligaste mån skulle påverkas av att vi som observatörer 

var närvarande (Ahrne & Svensson, 2013; Bryman, 2011; Løkken och Søbstad, 

1995). Observationerna har ägt rum under fem förmiddagar, måndag till 

fredag, två dagar en vecka och tre dagar nästkommande vecka. Detta beroende 

på den påskledighet som inföll. Den sammanlagda tiden för observationerna 

uppgår till ca 15 timmar. 

 

Videoinspelning och teknisk utrustning 

För att få tillgång till den miljö som den fältarbetande forskaren studerar är 

upprätthållandet av positiva relationer gentemot de personer som finns på 

fältet av vikt (Johansson, 2013). Genom att ha tagit del av kvalitativ 

forskningslitteratur som behandlar observationsmetoder, användande av 

videokamera i forskning med barn och andra forskares beskrivningar av hur 

de gått tillväga i användandet av videokamera i fält, förberedde vi oss inför 

observationerna. Den metodlitteratur och tidigare forskning vi tog del av gav 

många funderingar, tankar och reflektioner vilka vi genomgående under 

studiens gång återkommit till. Vid de första två observationstillfällen som ägde 

rum använde vi oss av en handhållen analog videokamera av äldre modell 

med videokassetter. Løkken och Søbstad (1995) påtalar att en observatör 

behöver begränsa det som denne riktar sin uppmärksamhet gentemot, då det 

annars finns en risk att observatören ”ser allt och intet” (s. 36). Hur kameran 

placeras och hur forskaren styr brännvidden genom in- och utzoomning 

påverkar hur mycket av den videofilmade kontexten som kommer med 

(Heikkilä & Sahlström, 2003). Detta blev tydligt vid användandet av den äldre 

analoga videokameran, då kamerans brännvidd i stor utsträckning begränsade 

hur stor del av rummet som kom med på videoupptagningen. I våtateljén 

fångades inte mer än enstaka barns göromål och detta väldigt inzoomat. När 

barnen rörde sig i rummet ledde detta till att vi var tvungna att följa efter med 

kameran om vi önskade fånga barnens handlande på videofilmen. Heikkilä 

och Sahlström (2003) påpekar att just handhållen kamera kan medföra att 
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forskaren drar till sig oönskad uppmärksamhet. Att använda stativmonterad 

kamera bidrar generellt sett dessutom med bättre bildkvalitet (a.a., 2003). På 

grund av det tillgängliga stativet som vi hade till den analoga kameran och de 

observerade rummens storlek, ansåg vi inte detta vara en möjlighet i vårt fall, 

då vi menar att det hade bidragit till att vi begränsat de deltagandes 

möjligheter till att röra sig runt i rummen. Detta i kombination med att vi insåg 

att de analoga videokassetterna skulle behövas digitaliseras återkommande för 

att kunna sparas, vilket vi saknade utrustning till privat, ledde fram till att vi 

valde att ersätta den analoga videokameran med en GoPro-kamera. 

Videoupptagning med GoPro-kamera producerar digital videofilm/fil vilket 

för vår del underlättade och gav möjlighet till att föra över filmerna/filerna till 

dator. Samtidigt ansåg vi därutöver att kamerans korta brännvid och därmed 

stora bildvinkel skulle vara till vår fördel, då vi på så sätt kunde fånga större 

delar av rummet utan att behöva följa deltagarnas rörelse. Kamerastorleken 

bidrog vidare till att det blev smidigare att placera GoPro-kameran i våtateljén 

och allrummet och att kunna variera denna placering. 

 

Att vara observant på barns uttryck för obehag och att se över och tänka 

igenom vilka situationer som kan uppstå, för att på så vis skapa en form av 

mental förberedelse inför problematik som kan uppstå, är något som Hekkilä 

och Sahlström (2013) och Löfdahl (2013) återkommer till. Det har förekommit 

att barnen med icke-verbala såväl som verbala uttryck, indirekt och mer riktat 

direkt gentemot oss eller använd kamera, visat på att de inte önskar delta eller 

bli filmade. Vid dessa tillfällen har vi som Heikkilä och Sahlström (2003) lyfter 

är önskvärt, hellre valt att stänga av, vänta och därefter rikta om kameran 

framför att fortsätta filma. Efterhand som insamlandet av det empiriska 

materialet pågått har vi finslipat våra observationstekniker och som Eriksson 

Bergström (2013) skriver om, så har vi trots den korta tidsramen, fått förståelse 

för vilka barn som önskade att inte bli filmade. Vi har vidare uppfattat barnens 

agerande i vår närvaro, genom att de exempelvis bett oss om hjälp med att ta 

av och på förkläden, som att de sett oss som en annan sorts vuxna än 

avdelningens personal. Detta menar vi tyder på att barnen accepterat vår 

närvaro i deras miljö (Svensson & Ahrne, 2011), och när de ansett att så inte är 

fallet har de visat detta i olika utsträckning. Något som vi även diskuterade 

kring med avdelningens personal, då vi poängterade att vi inte hade för avsikt 

att ta ansvar för upprätthållandet av avdelningens regler, samtidigt som vi 

heller inte önskade bryta mot dem och äventyra den relation vi etablerat. Vår 

förhoppning är att det framgått att vår inställning och förhållningssätt 

speglades av det ideal som Tudge och Hogan (2005) beskriver, nämligen att vi 

utifrån bästa förmåga önskade ge barnen möjligheter att agera som de själva 

önskade utan risk från vår inblandning, i den mån det har varit möjligt. 

 

Tolkning och analys 

Redan under insamlingen av vårt empiriska rådatamaterial påbörjades 

tolkningsprocessen, då vi kontinuerligt diskuterat med varandra om vad vi har 

sett och upplevt under de observationer som genomförts och fört anteckningar 
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om detta. Heikkilä och Sahlström (2003) påpekar att i ett insamlat 

videomaterial finns en stor informationsmängd. För att skapa överskådlighet 

över det insamlade datamaterialet framhåller Rennstam och Wästerfors (2011) 

att det är betydelsefullt att bekanta sig med sitt material och att sortering och 

urval i materialet är en nödvändighet. Efter att ha fått filmen från den analoga 

kameran digitaliserad tittade vi först igenom samtliga filmer för att därefter 

transkribera materialet. Själva transkriberingen av det insamlade video-

materialet delades upp mellan oss, till skillnad från transkribering och 

renskrivning av de löpande protokoll och fältanteckningar, vilket vi själva 

ansvarade för i anslutning till när dessa framställdes. Att transkribera 

videomaterialet tog olika mycket tid i anspråk beroende på vilken kamera som 

använts för att producera detta. För att höra och få syn på vad de 

medverkande personerna sa, uttryckte, pekade mot eller fånga andra kropps-

rörelser behövdes många sekvenser ses upprepade gånger. I de digitala 

videofilerna som spelats in med GoPro-kamera var det möjligt att spola 

tillbaka för att upprepa kortare sekvenser, medan i den digitaliserade analoga 

filmen var detta enbart möjligt i fem-minutersintervaller. Detta beroende på att 

filmen vid digitalisering komprimerats för att minska ner lagringsutrymmet, 

vilket medförde kodning i dessa intervaller.  

 

Vi hade för avsikt att använda oss av ett dataprogram avsett för transkribering 

av just videosekvenser, i likhet med Eriksson Bergströms (2013) 

tillvägagångssätt, för att få så vis slippa växla mellan ordbehandlingsprogram 

och den mediaspelare som skulle krävas för att se videofilmerna. Men då 

videofilmerna från GoPro-kameran inte var kompatibla med något av de 

program vi testade övergick vi helt enkelt till att växla mellan 

multimediaspelaren VLC media player och Word vid transkriberingen. Det 

transkriberade videomaterialet sammanställdes därefter med de 

transkriberade löpande protokollen och fältanteckningarna som berörde 

samma situation. Därefter lästes det transkriberade materialet igenom 

upprepade gånger för att få syn på olika teman som framträdde i materialet. 

När detta var gjort diskuterade vi de teman vi funnit genom vår tolkning, för 

att sedan sammanställa respektive tema vi funnit i vårt empiriska material i 

kategorier med utgångspunkt i de frågeställningar vi formulerat utifrån 

studiens syfte. Detta medförde omstrukturering och reducering av materialet i 

flera omgångar. De kategorier vi formulerat genom vår tolkning av det 

insamlade bearbetade empiriska materialet presenterades därefter och 

argumenterades för och ställdes gentemot tidigare forskning. 

 

Metoddiskussion  

I kvalitativa studier handlar tillförlitlighet enligt Bryman (2011) om i vilken 

omfattning en studie kan replikeras. Detta kan i kvalitativ forskning vara svårt, 

då människors beteende inte är statiskt utan ombytligt, föränderligt och 

beroende av den sociala miljö och kontext de befinner sig inom (a.a., 2011; 

Markström, 2005). Att använda sig av reliabilitetsbegreppet för att påvisa en 

studies trovärdighet då det handlar om i vilken utsträckning en studies 

resultat kan upprepas, menar Merriam (1994) inte går att göra på ett 
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meningsfullt sätt gällande fallstudier. Människor förändras och deras beteende 

med dem och därför kommer inte, menar Merriam (1994) vidare, ett 

upprepande av samma undersökning ge samma resultat oavsett hur likartade 

förhållanden som kan uppnås. Att välja en begränsad specifik tidpunkt för 

observationer på det sätt vi gjort med förmiddagarna kan leda till, som 

Bryman (2011) framhåller, att möjligheten ökar för att man drar slutsatser om 

beteenden och händelser som är specifika för den tidpunkt då de inträffar. 

Detta val berodde på att uppdelningen av barngruppen i halvgrupp såg något 

annorlunda ut när vi inledde våra observationer, då många barn var 

påsklediga, vilket påverkade vilka aktiviteter personalen planerat in på 

eftermiddagarna. Det förekom också sjukdom i personalgruppen vissa av de 

observerade dagarna och då ingen ledig vikarie var tillgänglig löstes 

situationen på så sätt att samtliga barn var inomhus respektive utomhus 

samtidigt. I samråd med personalen beslutade vi därför att observera på 

förmiddagarna, för att ha möjlighet att närvara då barnen befann sig i de 

lokaler där det bildskapande materialet var placerat. Barngruppens storlek och 

vår närvaro har på så vis också möjligen kommit att påverkat barnens 

handlingsutrymme och valmöjligheter. Med vilket menas att vår närvaro kan 

ha bidragit till att barnens agerande sett annorlunda ut men också att de 

möjligen fått större tillgång till de miljöer vi observerat, då färre barn fått 

samsas om samma lokaler och material.  

 

Initialt hade vi en föreställning om att det skulle innebära en stor utmaning att 

finna det fall, en förskoleavdelning, som var intresserade och villiga att delta i 

vår studie. Bryman (2011) menar att i kvalitativ forskning sker i regel 

målinriktade urval på flera nivåer. För vår del har dessa nivåer varit beroende 

av främst två faktorer; att finna en förskola där de forskningsfrågor vi 

intresserade oss för kunde bli synliggjorda och att de aktörer som befann sig i 

den utvalda miljön skulle ge informerat samtycke för videoinspelning. Det av 

personalen visade intresse och engagemang för vår studie menar vi har 

bidragit till att detta underlättats avsevärt. De blanketter vi formulerat för att 

få vårdnadshavarnas godkännande för videofilmande av deras barn, samlades 

förvånansvärt snabbt in gentemot våra förväntningar och vi kunde på så sätt få 

tillgång till fältet. Att inhämta informerat samtycke från barn själva kan anses 

svårt många gånger, vilket påtalas av Vetenskapsrådet (2002) och Roos (2014), 

då barn kan använda sig av strategier som nödvändigtvis inte innehåller 

verbala formuleringar för att komma undan den situation som forskarens 

närvaro placerar dem i. Johansson (2013) framhåller att det är viktigt att 

problematisera i vilken mån barn faktiskt har inflytande över de beslut som 

fattas kring forskarens tillträde till fältet. Detta beroende av att det ofta hävdas 

att barn i det institutionella sammanhang som förskolan utgör, har goda 

möjligheter att själva avgöra graden av önskat interagerande med forskare på 

besök, men att så kanske inte alltid är fallet. 

 

Inför transkriberingen av filmerna uppstod en hel del känslor av frustration, 

till följd av de tekniska hinder vi stötte på i och med att videofilmernas format 

inte var kompatibelt med den programvara vi tänkt använda oss av. Vi 
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upplever att de fältanteckningar och protokoll vi fört, var till stor hjälp vid 

utförandet av transkriberingen, då dessa anteckningar kunde fylla i de 

“luckor” som uppstod i materialet som bearbetades. Vissa delar av 

observationerna har varit svårare än andra att uppfatta, på grund av att 

deltagarna talat tyst eller att det varit många personer runtomkring i samma 

rum som talat högt och samtidigt. Trots de känslor av frustration, som 

stundtals bidrog till de känslor oöverskådlighet som Rennstam och Wästerfors 

(2011) skriver om, är vår upplevelse att det har varit till vår fördel att vi använt 

oss av videoinspelning i observationsarbetet, då vi insett att bara 

fältanteckningar och samtal inte skulle kunnat ge oss lika detaljerat data. Som 

Emilsson (2014) lyfter kunde vi fånga detaljer som vi inte hunnit med i våra 

anteckningar, vi har haft möjligheten att gå tillbaka och se sekvenser 

upprepade gånger och då även lagt märke till sådant vi inte uppfattat tidigare.  

 

Att analysera den empiriska data vi samlat in har upplevts tidsödande, vilket 

Merriam (1994) skriver om, samtidigt som användandet av metodtriangulering 

har upplevts bidra till skapande av ett bredare utrymme för oss att uppfatta 

och tolka vad som sker och sägs under de olika observationerna i 

analysarbetet. Om någon annan skulle utföra samma studie skulle det inte 

vara självklart att det skulle se lika ut. Andra skulle kunna hålla fokus på 

andra händelser eller barn, de skulle kunna ha andra funderingar och de skulle 

kunna påverka situationen med sin närvaro på ett annat sätt än vad vi gjort. 

Genom tolkning och analys av vårt empiriska material, har vi funnit mönster 

som tycks inverka på barns förutsättningar till bildskapande. Dessa mönster 

går att återfinna och de relaterar till tidigare forskningsresultat och detta 

stärker på så vis studiens resultat och validitet.  
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 Resultat  
Under detta avsnitt beskrivs det resultat vi funnit med utgångspunkt i 

studiens syfte, som är att undersöka och analysera hur förskolans 

institutionella ordning samt organisering av rum och material kan påverka 

barns förutsättningar för bildskapande. Studien visar på att likvärdig materiell 

tillgång och regler skapade av pedagogerna är av betydelse för barns 

användande av material och att socialt samspel, pedagogens godkännande och 

stöd samt rummets utförande påverkar förutsättningarna under vilka material 

blir tillgängligt. Inledningsvis presenteras de miljöer ämnade för bildskapande 

som vi observerat. Därefter presenteras de faktorer och förutsättningar studien 

visar på är av betydelse för barnens användande av och tillgänglighet till 

material. Dessa faktorer och förutsättningar är uppdelade i varsin 

huvudkategori med tillhörande underkategorier. Varje presenterad kategori 

innehåller exempel och excerpt från observationer (med och utan 

videokamera), de informella intervjuer/samtal vi fört med deltagarna samt 

fältanteckningar. De deltagande personerna presenteras med fingerade namn 

och vi har valt att inte lyfta fram huruvida personalen är barnskötare eller 

förskollärare, då de utför likvärdiga arbetsuppgifter under våra observationer. 

Samtliga i personalen presenteras som pedagog med respektive namn.  

 

Observerade miljöer ämnade för bildskapande 

De observationer som utförts har begränsats till avdelningens allrum och 

våtateljé. På det runda bordet av lägre modell i allrummet där upptill 8 barn 

får plats att sitta, finns flera runda behållare med tuschpennor och färgpennor 

av olika tjocklek. Vid ingången till våtateljén (sett utifrån allrummet) finns på 

höger sida en låg bokhylla med diverse material som blyertspennor, kritor, 

saxar, pennvässare, limstift, stämplar och mallar i plast. Mitt emot denna 

bokhylla, i en lägre hylla med stora fack, förvaras papper i A4-format i olika 

färger i en liggande tidskriftssamlare tillsammans med linjaler i varierande 

storlek. Papper i annat format och tjocklek förvaras på stående rulle bredvid 

den låga bokhyllan med blyertspennor och kritor, eller i de överskåp som finns 

i allrummets köksdel. Barnen har varsin tidskriftssamlare att förvara sina alster 

i, märkta med namn och fotografi på respektive barn. Dessa står placerade 

fördelade på två hyllor på vänster sida om våtateljéns ingång. Bredvid barnens 

tidskriftssamlare finns en förvaringsmöbel med lådor i plast, vilka används för 

sopsortering av papper. På lediga väggytor runt om i allrummet finns barnens 

alster uppsatta, utförda i varierande teknik och storlek. 

 

I våtateljén finns på väggen till vänster tre väggfasta stafflier och ovanför dessa 

en avlång magnetremsa där barnens alster kan hänga på tork. Till höger 

innanför dörröppningen hänger förkläden i vuxenstorlek på krokar, medan 

förkläden i olika modeller mer passande för barnen förvaras i en plastback på 

en pall nedanför. Rakt fram i rummet sett från ingången, finns en L-formad 
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sektion med hyllor som går från knä- till takhöjd. Dessa hyllor upptas till 

största del av återbruksmaterial1 som till viss del är färgsorterat i plastbackar. 

Där finns också finns plastburkar med exempelvis pärlor och paljetter. Framför 

ateljéns fönster finns ett bord med nedsänkt arbetsyta i metall som mestadels 

används för arbete som involverar limpistol. På motsatt sida av rummet från 

de väggfasta stafflierna finns en köksdel med förhöjt trappsteg framför. På 

diskbänken i köksdelen finns penslar, koppar och skålar i plast. Temperablock 

(vattenfärger), flaskor med flytande täckfärg och flytande lim finns i sin tur 

placerade i mitten av köksdelens överskåp, på öppna hyllor. Mitt i rummet 

finns ett rektangulärt lägre bord med fyra stolar. Barnen använder sig också av 

pallar vid bordet, vilka står placerade i hörnet mellan vid de väggfasta 

stafflierna och våtateljéns fönster. 

 

Faktorer av betydelse för användning av material  

Principen om likvärdig tillgång 

Principen om likvärdig tillgång handlar om att alla barn på avdelningen i den 

mån det är möjligt ska få ta del av samtligt material, vilket formar restriktioner 

kring att enskilda barn helst inte ska använda en obegränsad mängd av ett och 

samma material. De förutsättningar barnen har kring att använda sig av 

material, påverkas av de restriktioner barnen möter vilka återkommande också 

motiveras av pedagogerna med stöd i ekonomiska aspekter. Barnen visar 

därutöver vad vi tolkat som en medvetenhet kring denna regel genom att 

tillrättavisa varandra. 

 

Följande observation utspelar sig i avdelningens våtateljé där Emelie, My, Sara 

och Anna använder sig av återbruksmaterial som de limmar på papper eller 

bygger figurer av: 

 
My och Sara blandar täckfärg med hjälp av penslar i plastskålar för att måla sina 

alster. Emelie går fram till köksdelen i ateljén, tittar upp mot flaskorna med täckfärg 

där de står och häver sig med hjälp av armarna och sitt ena ben upp på diskbänken. 

Hon sträcker sig efter flaskan med silverfärg, klättrar ner och tar med flaskan 

tillbaka till bordet. Emelie tittar på vad de andra gör och säger: Om nån annan vill ha 

så har jag tagit ner silver. Då ropar pedagogen Kim från allrummet: Emelie, Emelie 

guld och silver... kom ihåg att inte ta så mycket av de. För vi har så jättelite av guld och 

silver. Emelie svarar: Jadå. My tittar upp från sitt målande och säger: Jag vill ha guld. 

Då säger även Sara: Jag vill ha silver, lite silver. Emelie börjar slå flaskan med täckfärg 

mot bordet för att få ut färgen som fastnat i botten, hon säger: Det är slut. My tittar 

runt på bordet, går därefter fram till köksdelen och säger: Var är guld? Hon tar ett 

steg tillbaka, tittar upp mot överskåpen och utbrister: Där! 

 

I sekvensen ovan framträder enligt vårt tolkning tydligt hur barnens 

förutsättningar att använda sig av specifika material kan vara beroende av och 

motiveras utifrån den mängd material som finns tillgängligt, i detta fall guld- 

                                                             
1
 Pappkartonger i olika utföranden, toalettrullar, kapsyler, korkar och andra delar i plast, 

metallföremål, skruvar, träbitar garner, tygbitar, elkablar etcetera. 
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och silverfärgad täckfärg. Vilket pedagogen också påtalar i sekvensen genom 

att att förtydliga att det finns lite kvar av färgen och att barnen därför ska 

tänka på att begränsa mängden de tar ur flaskan. Vidare tolkar vi barnens 

agerande som att de har en utvecklad förståelse för hur mycket färg de 

förväntas ta, när de själva uttalar att de bara vill ha lite. Liksom att barnen 

genom detta yttrande visar på att de har en insikt i att de förutsättningar som 

finns för dem att använda vissa material kan se olika ut och vara relaterat till 

den mängd material som finns tillgängligt.   

 

Att använda en stor mängd av ett och samma material kan också leda till att 

materialets utförande förändras, vilket pedagogen Åsa berättar om angående 

det lösa glitter som använts främst till julpyssel. Det har pedagogerna nu valt 

att blanda upp med flytande hobbylim, för att minska på spill och därigenom 

den ekonomiska kostnaden att köpa in mer material. Att använda en alltför 

frikostig mängd av ett material som anses vara kostsamt kan därutöver också 

leda till att materialet plockas bort, vilket nästa sekvens visar på: 

 
Anna och Emelie blandar och målar med täckfärger inne i våtateljén. De färgflaskor 

de har framför sig på bordet innehåller lite färg. Anna och Emelie vänder flaskorna 

och ställer dem på korken ner i bordet. Flaskorna välter och flickorna skrattar. De 

fortsätter att blanda färg i sina plastskålar. Då kommer pedagogen Kim in genom 

dörröppningen och säger: Vet ni vad vi kan inte hålla på att göra såhär, det var måla ni 

skulle göra. Ni behöver förkläde också. Kim tittar på Anna och Emelie och fortsätter: 

Har ni glömt bort det? Emelie tittar upp från sin plastskål och svarar: Jaa. Kim vänder 

sig om och börjar plocka i plastbacken med förkläden och säger: Ska ni kolla här 

också, ja men, färgerna vet ni ju kostar ju jättemycket pengar. Kim sträcker fram ett 

förkläde till Anna och tittar mot bordet och säger: Ni kan ju inte hålla på att blanda 

hur ni vill eller hur? Anna tar på sig förklädet och svarar: Vi råkade ju faktiskt göra lite 

bowling med flaskorna. Emelie skrattar. Kim tittar på flickorna samtidigt som han 

pekar på flaskorna med täckfärg som står på bordet och säger: Jag tror vi gör såhär, 

ni får använda dom färger som är här och sen stoppar jag upp resten, ok? Därefter plockar 

Kim upp flaskorna med täckfärg och går bort till köksdelen och börjar ställa upp 

dem i överskåpet. När Kim ställt upp några flaskor vänder han sig om mot bordet 

och säger: Å sen behöver Emelie... du måste tvätta händerna och sen sätta på dig en 

målarrock så får ni fortsätta vara här inne. 

 

Denna sekvens visar enligt vår tolkning på hur när barnen väljer att använda 

material på ett vis som framstår som alltför frikostigt enligt pedagogen, blir 

konsekvensen den att pedagogen väljer att plocka bort flaskorna med täckfärg 

och styra om barnens fokus i den aktivitet de ägnar sig åt. Pedagogen påvisar 

genom att lyfta fram att täckfärgen kostar mycket pengar den ekonomiska 

aspekten av att individuella barn, om än tillsammans, inte bör vara alltför 

frikostiga i sin användning av täckfärgen. Vi tolkar pedagogens agerande som 

att det syftar på att tillgodose att andra barn ska få chans att använda 

materialet, vilket på samma gång bidrar till att förutsättningarna att använda 

sig av materialet för de barn som är närvarande i våtateljén förändras. Genom 

detta tolkar vi det som att pedagogen understödjer principen om likvärdig 

tillgång, vilket bidrar till att de individuella intressen barnen i ateljén uppvisar 

får stå tillbaka för de kollektivt riktade intresse som principen innefattar. 
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Det är inte enbart avdelningens pedagoger som visar på hur de understödjer 

principen om att alla ska få chans att använda material, vilket exemplifieras i 

kommande sekvens. Även barnen gör detta genom hur de agerar i samspel 

med varandra och då påtalar att andra barns förutsättningar att använda sig av 

material förändras genom de individuella val som kamraten gör: 
 

Emelie, Sara och Isa är inne i våtateljen. De tittar, lyfter och gräver i plastbackarna 

med det färgstorterade återbruksmaterialet och placerar därefter det material de 

väljer ut på varsin plats runt bordet. Emelie utbrister: Åh klädnypor! och Isa frågar: 

Vad ska du göra med klädnyporna? Emelie som plockar med klädnyporna och placerar 

dem på ett A4-papper svarar: Men det får vi se sen vad det blivit, innan vet man ju inte 

vad det ska bli! Isa och Sara fortsätter välja bland återbruksmaterialet och samtalar 

om materialet de hittar. Efter några minuter säger Emelie: Jag ska typ ta alla grejor 

som finns inte bara klädnypor. Isa tittar upp från sin plats där hon står och frågar 

Emelie: Ska du ta allting på ditt? Emelie svarar: Aaa typ. Då tittar även Anna upp och 

säger: Men då finns det ju inge kvar till andra. Emelie säger ingenting. 

 

Flickornas agerande i denna sekvens tolkar vi som att de är införstådda och 

understödjer att deras kamrater behöver vara medvetna om att de egna valen 

bidrar till konsekvenser för hur andra barns förutsättningar att få använda 

samma material kommer se ut. Detta genom att Isa ifrågasätter Emelies 

uttalande om att hon ska ta allt material och använda det på sitt papper. Ett 

ifrågasättande och påtalande Isa får stöd i av Anna, som påpekar att då tar 

materialet slut. Emelies tystnad tolkar vi som att hon visar en medvetenhet om 

att hon bryter mot den princip som är rådande på avdelningen, genom att 

påstå att hon ska använda samtliga klädnypor. 

 

Barn förhandlar 

Nästa faktor som tycks ha betydelse för barnens förutsättningar att använda 

sig av material, handlar om pedagogernas regler för hur material bör användas 

för att på så sätt ge möjlighet till användning av annat material. Dessa regler är 

dock något som barnen inte passivt godtar, utan också utmanar och förhandlar 

om. I följande sekvens framkommer hur en regel kring att ett visst material 

behöver användas för att barnen därefter ska få använda sig av ett annat 

material: 

 
Emelie och Ida sitter bredvid varandra vid det rektangulära bordet inne i våtateljén. 

De har fått ett pappersark som täcker hela bordsytan av pedagogen Kim som sätter 

fast arket i bordet med hjälp av häftmassa i respektiv hörn. Ida vrider sig på den 

pall hon sitter, försöker nå knäppningen i ryggen på det förkläde hon har på sig. 

Ida säger: Kan nån hjälpa mig? Pedagogen Kim tittar på flickorna från andra sidan 

bordet. Emelie strycker sitt hår bakom öronen, tittar upp på Kim och säger: Jag vill 

inte.. Jag behöver inget. Kim tittar på Emelie, pekar på ett förkläde som ligger på 

golvet bakom pallen Emelie sitter på och svarar: Joo, förkläde. Emelie kliver av stolen 

hon sitter på, plockar upp förklädet som ligger på golvet bakom henne och säger: 

Men varfö... Den här går ju o tvätta. Kim som har vänt sig om och står och tittar in i 

ett av köksdelens överskåp svarar: Men du behöver ändå förkläde. Emelie frågar: 
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Varför? Kim tar fram mer häftmassa ur skåpet, vänder sig om och går tillbaka till 

bordet och svarar: Därför det är onödigt och... och färga ner kläderna, om du har förkläde. 

Emelie håller förklädet framför sig, hon säger: Kan du hjälpa.. Emelie vänder sig om 

och Kim går mot henne, tar förklädet hon håller i och hjälper henne att hitta hålet 

för huvudet. Ida reser sig upp från sin stol, vrider sig så att hon har ryggen åt 

Emelie och Kim och säger: Kan du hjälpa mig tack. Kim kavlar upp ärmarna på 

Emelies tröja och knyter förklädet på ryggen. Därefter knäpper Kim knapparna i 

ryggen på Idas förkläde. 

 

Utifrån det som sker i sekvensen ovan tolkar vi det som att användning av 

förkläde tycks ha betydelse för barnens förutsättningar att använda sig av 

Temperafärg. Emelies agerande tolkar vi som att hon gör en insats till att 

motsätta sig och förhandla om det egna behovet av att använda sig av 

förkläde. Detta genom att hon påpekar att tröjan hon har på sig går att tvätta 

om det skulle hamna färg på den. Men då pedagogen Kim understödjer och 

försvarar regeln genom att framhålla att det är onödigt att få färg på kläderna 

då det finns förkläden att tillgå, gör Emelie som pedagogen bett om och tar på 

sig förklädet. 

 

I nästa sekvens framträder hur barnen under vissa omständigheter och utifrån 

vissa av pedagogernas motiveringar godtar de regler som finns kring 

förutsättningarna att använda sig av material. Men att detta godtagande också 

förändras utifrån rådande omständigheter. Sekvensen är från samma 

observation i sekvensen ovan och pedagogen har nu lämnat rummet. I 

sekvensen färglägger Emelie och Ida de fält de målat på det stora pappersarket 

med temperafärger: 

 
Emelie går runt bordet, hämtar ett nytt temperablock och går tillbaka runt bordet. 

Hon ålar sig upp på pallen och börjar stoppa in förklädet under bordet samtidigt 

som hon håller i en pensel och balanserar på pallen. Emelie säger högt för sig själv: 

Förklädena är obehagliga och ha och fortsätter stoppa in förklädet mellan sig själv, 

pallen och bordet. Flickorna tittar på varandra och då säger Emelie: Vi skulle ju 

kunna ta av förkläden. Ida svarar: Ok! Vi tar av oss förklädena, men då... men mamma kan 

tvätta min tröja. Emelie kliver av sin pall, vänder sig mot den av oss som observerar 

och säger: Kan du knyta upp den här? Ida fyller i: För vi ska måla utan. Förklädena tas 

av, släpps på golvet och flickorna sätter sig på sina pallar och fortsätter måla. 

Emelie tittar på Ida och säger: Visst är det kul? Det är jobbigt med förkläde och allt, eller 

hur... Det är mycket härligare utan. När några minuter passerat kliver Kim in genom 

dörröppningen och säger: Hur går det? Men varför har ni inga förkläden på er? Emelie 

fortsätter måla på pappersarket och säger: För vi vill inte ha de. Kim svarar: Jo sätt på 

er förklädena. Emelie svarar Kim: De behöver vi inte och Kim fortsätter: Jo det behöver 

ni visst de. Ida tittar upp och pekar sedan ner mot sina kläder: Kolla vi har ju inge! 

Kim svarar: Men har vi förkläden så vill jag att ni använder det. Emelie suckar och 

säger: Men vi haaaaaaar använt de. Kim plockar då upp de förkläden som flickorna 

släppt ner på golvet och vänder sig mot Ida, för in förklädet mellan henne och 

bordet för att därefter göra samma sak med Emelie. Kim säger: Ja bra. Så. Då får du 

kavla upp ärmarna. 

 

I sekvensen ovan tolkar vi Emelies agerande som hon genom att motivera för 

Ida att hon upplever att förklädet är obehagligt att ha på sig, får igenom det 
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egna behov av att inte använda sig av förklädet. Detta genom att Ida går med 

på det Emelie säger, då hon också använder sig av Emelies tidigare argument 

om att kläderna går att tvätta. Godtagandet av den regel pedagogen Kim 

påpekat tidigare förändras alltså hos flickorna, utifrån vår tolkning, i och med 

att de rådande omständigheterna förändrats. Det är inte längre någon 

närvarande pedagog i rummet och då tar Emelie sin chans att själv bestämma 

huruvida användning av förkläde är nödvändigt för att få använda sig av 

Temperafärger. De rådande omständigheterna förändras däremot ännu en 

gång, då pedagogen Kim återvänder till rummet. Enligt vår tolkning 

understödjer och försvarar Kim regeln kring förklädesanvändning ännu en 

gång, genom att framhålla att om det finns förkläden att tillgå så önskar han 

att Emelie och Ida använder sig av dem. Liksom vid det tidigare tillfället tolkar 

vi Emelies agerande som att hon gör en insats att motsätta sig och förhandla 

om det egna behovet, denna gång genom att hänvisa till att både hon och Ida 

har använt av de framtagna förklädena. Denna gång plockar pedagogen Kim 

upp förklädena från golvet istället för att säga något. Vilket vi tolkar som att 

Kim denna gång först understödjer och försvarar regeln genom sitt ageranden 

utan att verbalt ge uttryck för sin åsikt. För att därefter ställa sig bakom 

försvaret av regeln genom att säga Ja bra. Så. 

 

Institutionell ordning och materialets tillgänglighet   

Socialt samspel 

I vår analys framkom att den institutionella ordning, med vilket vi menar de 

förväntningar som finns på avdelningen för hur man i respektive situation 

förväntas agera i socialt samspel med varandra, kan påverka förutsättningarna 

under vilka material blir tillgängligt. I nedanstående sekvens sitter fyra barn 

runt det runda bordet i allrummet och färglägger teckningar med tuschpennor: 

 
Hugo och Neo sitter tätt bredvid varandra på varsin pall. När Neos arm stöter i 

Hugos försöker Hugo skjuta Neo åt sidan. Då knuffar Neo till Hugos axel med sin 

hand. Pedagogen Sofia som uppmärksammat vad som sker vid bordet, kommer 

gående och säger: Nej, Neo då får du gå därifrån! Neo svarar: Ja men Hugo slog också på 

mig. Sofia stannar till vid pojkarna och svarar: Ja men då kan ni inte sitta här bredvid 

varandra. Sofia sätter sig ned på huk bredvid pojkarna, hon säger: Vad är det som ni 

håller på med nu? Sofia tittar på Hugo och fortsätter: Då får man flytta ett litet steg åt 

sidan samtidigt som hon tar tag i Hugos pall och skjuter den bort från Neo. Hugo 

protesterar: Näeeeeee... jag vill inte! Sofia svarar: Nä, men vet du då kan du inte sitta så 

nära Neo om du håller på och slår på honom. Ni får sitta och måla tillsammans. Hugo gör 

ett morrande ljud och kliver ner från sin pall, tittar på Neo och säger: Han slog först! 

Hugo gör ett grymtande ljud och sätter sig på pallen igen. Sofia tittar på Hugo och 

säger: Jo men titta Hugo, det finns jättemycket plats runt samtidigt som hon pekar i en 

cirkelrörelse runt bordet. Hugo avbryter: Men slutaaa praaataaaaa! Sofia fortsätter: 

Man får ju inte plats om man sitter. Hugo avbryter: Slutaaa! Sofia svarar Hugo: Nej jag 

ska ju förklara för er. Hugo utbrister: JAG VEEET! Sofia tystnar en stund och säger 

därefter: Ja... ja men då får du sitta och rita. Sofia reser sig upp och går bort till 

allrummets köksdel. 
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I sekvensen ovan tolkar vi pedagogen Sofias agerande i situationen som att 

hon understödjer den institutionella ordning rörande hur man i samspel 

förväntas agera vid det runda bordet. Detta genom att hon upprepade gånger 

påpekar för Neo och Hugo att om de inte sitter bredvid varandra utan att 

puttas, så får de lämna platsen. Tillgänglighet och tillgång till materialet och 

platsen är på så vis beroende av hur pojkarna hanterar situationen som 

uppstår. Vår tolkning är att Sofias yttranden kan förstås som att om Neo och 

Hugo inte sitter bredvid varandra och ritar lugnt och stilla, kommer de 

förutsättningar under vilka materialet vid bordet är tillgängligt för Neo och 

Hugo att förändras. Neo och Hugo gör enligt vår tolkning båda två försök till 

att själva få definiera sin situation, genom att protestera mot såväl varandras 

som Sofias agerande. Då utrymmet som planerats och möblerats för 

bildskapande aktiviteter i allrummet utgörs av ett runt bord, är vår tolkning att 

också valet av möbel sänder signaler om att här förväntas kollektiva aktiviteter 

där man sitter ned. Runt det runda bordet ska flertalet barn ges möjlighet att 

samtidigt sitta och använda sig av det material som finns där, vilket vi tolkar 

att Sofia framhåller då hon försöker visa för Hugo hur mycket plats som finns 

att sitta vid runt bordet. 

 

Hur man agerar i samspel kan också leda till förändrade förutsättningar för 

tillgängligheten av digitala medium för bildskapande. Vilket framträder i 

sekvensen nedan: 

 
Hugo och Albin sitter bredvid varandra lutade över avdelningens Ipad, de 

färglägger och ritar bilder genom att samtidigt hantera appens funktioner. Efter en 

stund krockar deras fingrar, de protesterar högljutt och ropar på pedagogen Kim 

som kommer ut till barnen från våtateljén. Kim återställer bilden på Ipaden, säger 

till barnen att de ska turas om och instruerar dem för hur vissa funktioner i appen 

de använder fungerar. Hugo och Albin färglägger vidare, men så krockar deras 

fingrar igen. Hugo drar åt sig Ipaden och då säger Albin: Men nej inte så! Nu får jag 

ha den och göra, du hörde vad Kim sa, vi skulle turas sams! Albin försöker skjuta bort 

Hugo från sig där de sitter på pallarna, Hugo protesterar och puttar tillbaka. Det 

uppstår tumult när de glider ner från pallarna och Albin skriker högt. Pedagogen 

Maja som sitter längre bort i rummet reagerar, tittar mot pojkarna och säger: Men 

vad gör ni, Albin och Hugo vad är det som händer? Albin svarar: Han tar min bild som jag 

har gjort, som jag gjorde först. Maja kommer fram till dem. Hugo puttar till Albin, då 

lägger Maja händerna på Hugos axlar. Maja säger: Nej men Hugo, ni måste kunna 

samsas om den där, annars kan du inte leka med den där  om ni inte samsas. Hugo och 

Albin fortsätter färglägga bilden på Ipaden. När pojkarna för fjärde gången fått 

tillsägelse av pedagogen Maja om att inte knuffas och att samsas om Ipaden, tar 

Maja ifrån pojkarna Ipaden. 

 

Denna sekvens visar på att när barnen bryter normen för Ipadens användande, 

vilket vi tolkar bör ske i kollektivt samförstånd, dras barnens möjlighet att 

använda sig av denna slutligen in. Dessförinnan påpekas detta för Albin och 

Hugo av de berörda pedagogerna vid upprepade tiillfällen. Vår tolkning är att 

pedagogernas agerande även i denna situation visar på att de understödjer den 

institutionella ordning rörande hur man i samspel förväntas agera runt det 

runda bordet, liksom i exemplet innan med pedagogen Sofia. Likaså gör även 
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Albin ett försök till att påpeka för Hugo att de ska turas om och hålla sams när 

de använder sig av Ipaden, då han återkopplar till det pedagogen Kim sagt 

tidigare. Tillgänglighet och tillgång till materialet och platsen, är även denna 

gång enligt vår tolkning beroende av hur pojkarna hanterar situationen som 

uppstår. 

 

Pedagogens godkännande och stöd 

Nästa förutsättning handlar om hur pedagogers godkännande och stöd i att 

använda sig av material kan inverka på vilket material som blir tillgängligt. I 

följande sekvens framkommer hur material kan bli tillgängligt genom att det 

föreslås av en pedagog: 

 
Hugo sitter vid det stora runda bordet i allrummet och ritar på ett vitt papper med 

en svart tuschpenna. Han sätter på korken på tuschpennan, slår ner den bland de 

andra tuschpennorna i behållaren och säger högt för sig själv: Nu behöver jag en grå 

tröja. Därefter letar han fram en grå tuschpenna och fortsätter måla på sitt papper. 

Pedagogen Kim kommer in och sätter sig ned på huk bredvid Hugo och säger: Kolla 

vilken vacker gubbe. Vem är det där med det långa håret? Hugo stannar upp i sitt 

målande och svarar: Det är äh... det är faktiskt Henny. Kim säger: Henny här? Vår 

Henny? Vet du vad du kan få göra nu Hugo om du vill, du kan få hänga upp den där inne 

och få färg och färglägga med vattenfärg. Kim pekar in i våtateljén och Hugo som 

fortsätter måla med grå tuschpenna säger: Mmm. Kim fortsätter: Men då får du se till 

och rita en näsa. Ska du ha en näsa på gubben? Ska du ha en mun? Hugo som fortsätter 

fokusera på sitt papper svarar: Det ska vara där och där och pekar på sin teckning. 

Kim tittar på Hugo och säger: Aa vill du färglägga den med vattenfärg då? Hugo ritar 

två cirklar och fortsätter: Två sånna här, nu ska den få en näsa. Kim reser sig upp, tittar 

in i ateljen och säger: Mmm vill du färglägga den med vattenfärg då? Hugo svarar: 

Mmm. Kim tittar tillbaka på Hugo och säger: Då tar du med dig den så ska du få lite 

kludd och sen kan du sätta upp den på stafflit. Hugo ritar några fler streck på pappret, 

sätter på korken på tuschpennan och slår ner den bland de andra tuschpennorna. 

Han glider ner från pallen han sitter på, tar sin teckning i handen och går efter Kim 

in i våtateljén. 

 

Hugos val att fortsätta rita på sitt papper och inte ge pedagogen Kim den 

respons han söker, tolkar vi som att Hugo försöker få stanna kvar på den plats 

han valt att vara på. Genom att fortsätta rita på sin teckning och inte svara 

direkt på Kims erbjudande fråga om att måla vidare med vattenfärg, visar 

Hugo att han initialt inte intresserar sig för Kims erbjudande. Hugo uppvisar 

på så vis vad vi tolkar som en strategi för att ha kontroll över valet av sin 

aktivitet och vilket material han önskar använda. Då pedagogen Kims 

erbjudande kvarstår och Kim påpekat och efterfrågat, på ett vis som kan tolkas 

som styrande, huruvida Hugos “gubbe” kanske ska ha ögon och näsa, väljer 

Hugo efterhand att följa Kims uppmaningar och acceptera hans erbjudande. På 

så vis förändras förutsättningarna för vilket material och vilken teknik som blir 

tillgängligt för Hugo genom pedagogen Kims erbjudande. 

 

Att pedagogers godkännande och stöd i att använda sig av ett material kan 

inverka på vilket material som blir tillgängligt visar även nästa sekvens på: 
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Elina och Patrik sitter vid bordet i våtateljén och skissar på en miljö de ska 

konstruera, som sedan ska användas som rekvisita i en film barnen ska skapa 

tillsammans. Elina reser sig upp från sin stol, går runt bordet och bort till 

pedagogen Kim som står och plockar med diverse saker på diskbänken. Elina 

säger: Kim, jag vill rita... Kim, jag vill rita en vampyrmamma. Kim tittar först bort mot 

platsen där Elina suttit och sedan på Elina, han säger: Ska ni inte börja med det där och 

så kan du göra en vampyrmamma sen? Kim nickar bort mot Elina och Patriks skiss. 

Elina kliver upp på det upphöjda trappsteget framför köksdelen och svarar: Jag vill 

inte göra de mera och Kim som flyttar lite material på diskbänken säger: För sen ska vi 

ju göra den här i 3D, för nu har ni ju bara ritat skisser. Ni får bygga den med vårt 

skrotmaterial. Elina står tyst kvar och tittar med tom blick ut i luften mot bordet. 

Kim försöker nå något ur skåpet bakom Elina där hon står. Elina kliver ner från 

trappsteget så att Kim kommer åt att öppna skåpsdörren och fortsätter titta ut i 

luften. Därefter börjar Kim gå mot den stol där Elina tidigare suttit, vilket gör att 

Elina får gå framför honom i den trånga passagen mellan vägghyllorna och bordet. 

 

I föregående sekvens tolkar vi Elinas agerande då hon genom att berättar för 

pedagogen Kim att hon önskar ägna sig åt en annan aktivitet, än den hon 

involverats i med Patrik, ber Kim om stöd och då också indirekt om lov att få 

byta aktivitet. När Kim nekar Elinas önskemål om få sluta med den aktivitet 

hon ägnar sig åt, är vår tolkning att den strategi Elina där och då har att tillgå 

för att definiera sin egen situation och framföra sitt önskemål med hjälp av tar 

slut. Detta blir synligt enligt vår tolkning i Elinas agerande därefter, då hon 

ställer sig rakt upp och ner och blir stående med tom frånvarande blick riktad 

ut i rummet, som att hon ger upp sitt försök. När Kim därefter går bort mot 

vägghyllorna vid stolen där Elina tidigare suttit bredvid Patrik, tolkar vi Elinas 

kroppsspråk som att hon gör detta motvilligt. 

 

Rummets betydelse  

Ett rums fysiska utförande kan också skapa hinder för tillgång av material. I 

följande sekvens visar barnen på olika strategier de utvecklat i relation till 

rummets fysiska utförande, för att få tillgång till det material de använda: 

 
Inne i våtateljén står My på trappsteget framför köksdelen och tittar upp i 

överskåpet där flaskorna med flytande täckfärg står placerade. My sträcker sig upp 

mot hyllan med flaskorna men når inte hela vägen upp och försöker då hoppa i 

försök att nå upp till hyllan. När My hoppat några gånger säger hon: Jag når ju 

ingen färg! Pedagogen Sofia kommer in i våtateljén, går fram till My och tar ner den 

flaska My pekar mot. Därefter går Sofia ut ur rummet och My går till den plats hon 

använder vid det rektangulära bordet. Då går Anna som under tiden har stått borta 

vid bordet fram till köksdelen och säger: Jag ska ta ner färg här. Anna tittar upp mot 

täckfärgerna och säger: Åh limegrön! Därefter häver Anna sig upp på diskbänken 

och tar med ena handen tag i överskåpets nedersta hylla, samtidigt som hon ställer 

sig på knä på köksdelens diskbänk. Emelie som står bredvid My borta vid bordet 

säger: Man ska ju inte klättra på diskbänken, men nu när vi får göra vad vi vill så får vi 

göra vad vi vill! Anna svarar: Då får vi ju det om han säger det. Får vi de så får vi 

samtidigt som hon ställer sig upp på fötterna på diskbänken och plockar ner 

flaskan med limegrön täckfärg med sin lediga hand. Anna ställer flaskan på 
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diskbänken, klättrar ner från diskbänken och tar sprayflaskan med vatten, en 

plastskål och pensel och går bort till Emelie och My vid bordet. När Anna har målat 

med limegrön färg går hon tillbaka till diskbänken, klättrar upp och hämtar fler 

flaskor med täckfärg. 

 

I sekvensen ovan exemplifierar enligt vår tolkning My och Anna två strategier 

för att få tillgång till det material de önskar använda sig av. My använder sig 

av strategin att genom sitt uttalande om att hon inte når någon färg, ber hon 

indirekt någon i sin närhet om hjälp för att få tillgänglighet till täckfärg. I detta 

fall är det pedagogen Sofia som genom att lyfta ner färgen, förändrar de 

förutsättningar My har att få tillgång till det hon önskar. Anna i sin tur 

använder sig av en annan strategi, hon klättrar själv upp på diskbänken, då 

ingen pedagog finns närvarande i rummet, för att komma åt den flaska med 

limegrön färg hon vill använda sig av. Pedagogen Kim har tidigare under 

morgonen kommenterat att barnen kan göra “lite som de vill” i ateljén, vilket 

vi tolkar genom flickornas uttalanden att de uppfattar att de kan använda som 

argument, för att understödja att de utmanar och bryter den regel som finns 

kring att barnen inte ska klättra upp på diskbänken. 

 

När vi samtalat med pedagogerna om valet att placera färgen just i den höga 

rumsliga nivån i våtateljén, är vår tolkning att de ger uttryck för att 

placeringen inte är den bästa. Pedagogerna framhåller att det är våtrummets 

fysiska utformning, storlek och därigenom inredning och de val de gjort att ha 

mycket tillgängligt material som tar upp mycket yta, som föranlett att 

pedagogerna valt att placera täckfärgen i överskåpet. Vidare nämner 

pedagogen Åsa att arbetslagets tanke är att de önskar skapa “en mer 

självinstruerande miljö med avslappnad atmosfär”. Denna självinstruerande 

miljö önskar de på så vis ska möjliggöra att barnen ges förutsättningar för att 

bli vad de kallar självgående. Att placeringen av färg, har bidragit till att 

barnen klättrar på diskbänken för att komma åt de färger de önskar använda 

sig av, ger pedagogerna uttryck för att de inte anser är så bra ur 

säkerhetssynpunkt och att de därför har vad vi tolkar som en kluven hållning 

till detta. När barnen själva får tvätta sina penslar eller själva får ta för sig av 

tillgängligt material, uttrycker samtliga pedagoger att det ofta blir väldigt 

”nerkladdat” i våtateljén. Pedagogen Åsa återkommer ofta under våra samtal 

till att det är brist på plats och struktur i våtateljén, medan pedagogen Kim 

återkommande kommenterar att det inte finns tid över i den “ordinarie 

verksamheten till att organisera ordentligt” och på så vis skapa den struktur i 

våtateljén som pedagogerna ger uttryck för att de önskar sig. 
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 Diskussion 
Upprinnelsen till denna studie ligger i de funderingar vi hade kring vilka 

möjligheter och utrymme barn har att få utöva sin kompetens, och hur 

möjligheter samt begränsningar kring tillgänglighet och användande av 

material på så vis kan påverka barns förutsättningar för bildskapande i 

förskolan. Syftet med denna studie blev därför att utveckla förståelsen för hur 

barns förutsättningar för bildskapande tar sig uttryck i förskolan. I detta 

avsnitt lyfter vi det vi funnit är centralt och intressant i studiens resultat och 

diskuterar detta i förhållande till studiens syfte och tidigare forskning. 

 

I studiens resultat framträder att det råder motsättningar mellan de intressen 

barnen ger uttryck för och de intressen personalen som arbetslag har kring 

användande och tillgänglighet av material ämnat för bildskapande. Att som 

barn vara en del av ett kollektiv och att delta i organiserade aktiviteter 

planerade för detta kollektiv anser Markström och Halldén (2009) utgör den 

dominerande diskursen inom förskolan. Denna diskurs menar författarna 

vidare kan anses förhindra och reducera barns utrymme att dels uttrycka sin 

individualitet, men också barns möjligheter att utöva inflytande över den egna 

situationen.  I likhet med vad Eriksson Bergström (2013), Markström (2005) och 

Nordin Hultman (2004) pekar på i sina studier är ett vanligt tillvägagångssätt 

inom förskolan, blir det i studien synligt att pedagogerna utgått från 

kollektivet som planeringsbas då de planerat avdelningens miljöer ämnade för 

bildskapande. Då pedagogerna i studien har för avsikt att hela barngruppen 

ska ha likvärdig tillgång till befintligt material, medför detta att regler har 

skapats kring användandet av detta material. Dessa regler innefattar att det 

uppstår restriktioner kring hur mycket material som anses vara lämpligt att 

använda vid ett och samma tillfälle. Det råder alltså i verksamheten vad 

Markström (2005) beskriver som en ”institutionell ordning”, vilken fungerar 

som ett ramverk som talar om hur man under och kring bildskapande 

aktiviteter förväntas agera. Detta visar sig i studien då pedagogerna genom att 

hänvisa till vad Markström (2005) kallar ”rättvisans retorik”, påvisar att 

barnen inte bör vara alltför frikostiga i sin användning av material. 

Restriktionerna leder på så vis vidare till att de individuella intressen barnen 

uppvisar, om än tillsammans i mindre grupper, ofta får stå tillbaka för de 

kollektivt riktade intressen som framkommer genom pedagogernas avsikt och 

planering.  

 

Återkommande konstateras i pedagogisk forskning att barns handlings-

utrymme och de handlingserbjudanden barn väljer att använda sig av, 

påverkas av faktorer som omgivningens förväntningar på vad som är önskvärt 

att barn ägnar sig åt, den fysiska miljöns organisation samt hur material får 

användas och erbjuds (Eriksson Bergström, 2013; Gulløv & Højlund, 2005; 

Markström, 2005; Nordin Hultman, 2004; Änggård, 2006). I likhet med det 
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Corsaro (2000, 20005), Eriksson Bergström (2013) och Markström och Halldén 

(2009) funnit i sin forskning, så blir det synligt i studien att barnen inte passivt 

låter sig pedagogiseras av de regler och rutiner som finns kring tillgång till och 

användande av material utan också finner handlingsutrymme och 

handlingserbjudande för att göra motstånd. Barnen motsätter sig 

pedagogernas regler och restriktioner, de använder verbal förhandling och när 

det inte fungerar visar de sitt motstånd med fysisk handling. Detta genom att 

exempelvis ta av sig förkläden och lägga dem på golvet, eller klättra upp för 

att nå täckfärg där den står placerad. Men barnen i studien gör inte enbart 

motstånd och utmanar det utrymme som skapas i försök att själva få definiera 

sin situation, de understödjer också regler och förhållningssätt som kan 

komma till positiv fördel för dem själva. Det blir synligt i studien att samtidigt 

som barnen gör motstånd accepterar de också de begränsningar och 

restriktioner som finns kring hur mycket de kan utmana, de accepterar som 

Markström & Halldén (2009) benämner det ”partiellt den sociala ordningen”. 

Barnen i studien tar i detta hänsyn till vilka konsekvenser upprätthållandet 

eller ett motstånd och eventuellt brott mot denna regel och sociala ordning får 

för dem som individer i just den specifika situationen (Markström och 

Halldén, 2009). Det framträder i studien att få fortsätta arbeta med sin bild, att 

stanna kvar i den process man är inne i, ibland är viktigare för barnen än att 

göra motstånd mot pedagogernas förslag. Förskolans regler förändras på så 

sätt genom de individer som finns där just då och detta skapar en social miljö 

som är i ständig förändring (Markström, 2005). Genom att använda sig av det 

institutionella sammanhanget, för såväl individuella som kollektiva mål, blir 

det synligt i studien att barnen försöker och också lyckas, göra förskolan till en 

plats där de själva har kontroll och inte accepterar förskolan som en plats där 

de vuxna styr över barnen (Corsaro, 2000, Eriksson Bergström, 2013, 

Markström & Halldén, 2009).  

 

Det framträder vidare en oro hos pedagogerna i studien, för att de val de gjort 

i sin planering av avdelningens våtateljé bidrar till att skapa oordning i denna, 

och som tidigare forskning visar på så regleras i verksamheten barnens görmål 

många gånger därför för att det inte ska bli stökigt (Gulløv & Højlund, 2005; 

Ivarsson, 2003; Nordin Hultman, 2004). I studien yttrar sig detta ”stökiga” 

genom att pedagogerna påtalar att det ofta blir väldigt ”nerkladdat” när 

barnen själva får tvätta sina penslar eller själva ta för sig av tillgängligt 

material. Samtidigt som pedagogerna ger uttryck för att de önskar skapa “en 

mer självinstruerande miljö med avslappnad atmosfär” som de önskar ska 

bidra till att barnen blir självgående, så framkommer det i studien att 

pedagogerna har en kluven hållning till de handlingserbjudande barnen funnit 

i och med de val de gjort kring att placera flytande täckfärg i hög rumslig nivå. 

I relation till det som tidigare forskning visar på kring att det i förskolan 

skapas en ”ordning enligt städprincipen” (Ivarsson, 2003), uttrycks att barns 

egeninitierade verksamhet ses som en innehållslig aspekt i den svenska 

förskolekontexten (Gulløv & Højlund, 2005; a.a., 2003; Nordin Hultman, 2004). 

Det framträder i studien en komplexitet i det att pedagogerna önskar skapa en 

självinstruerande pedagogisk miljö i våtateljén, som på sikt ska främja 
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självständighet hos de barn som använder sig av och befinner sig i miljön, och 

deras val att placera täckfärg i en nivå högt ovanför barnens huvud. 

Pedagogerna har möblerat och byggt in en konflikt i den pedagogiska miljön, 

och som de Jong (2013) i sin forskning beskriver uppstår ofta problem när den 

rumsliga fysiska organisationen inte harmonierar med den sociala organi-

sationen. Handlingsfriheten som barnen använder sig av för att bemöta denna 

disharmoni i studien, är även den beroende av pedagogernas frånvaro, som 

Eriksson Bergström (2013) i sin forskning påtalar. I denna studie yttrar sig 

detta så till vida att handlingserbjudandet, på grund av pedagogernas val av 

möblering i våtateljén, har behövts utvecklats för att barnen ska få tillgång till 

det material de önskar använda sig av. Den kontext pedagogerna skapat 

genom sitt formande av den fysiska strukturen i våtateljén och de erbjudanden 

som finns där, är på så sätt inte determinerande (Gullöv & Höjlund, 2006). 

Genom att våga och välja att klättra upp efter färg, får barnen i studien tillgång 

till den signifikanta auktoritetsmarktör som höjd kan utgöra, vilket Gullöv och  

Höjlund (2005) i sin forskning beskriver. Deras förutsättingar att välja material 

och aktivitet individuellt, men också för andra, ökar genom att man tordas 

klättra. Den skapade kontexten i våtatljén har bidragit till att barnen utvecklat 

en strategi för att hantera och bestämma över sin egen situation och 

tillsammans med de vuxna skapar barnen nya regler, rutiner och situation och 

gör på så sätt våtateljén och förskolan (Markström, 2006; Saar &  Löfdahl, 2014).  

 

Avslutande reflektioner 

Utifrån det som framträder i studiens resultat och som har diskuterats här 

ovan, blir det viktigt att i vidare bemärkelse diskutera hur de vuxna i 

förskolans verksamhet ser på det motstånd barn kan ge uttryck för, och vad 

denna syn leder vidare till i förhållningssätt och bemötande av barnen. I 

studien använder barnen det institutionella sammanhanget och bidrar till 

skapandet av detta specifika sammanhang, samtidigt som det insititutionella 

sammahanget i sin tur formar dem (Ivarsson, 2003). Att utgå från att barn är 

sociala aktörer, som både delar och skapar kultur tillsammans med andra barn 

och vuxna, anser Markström och Halldén (2009) och Ivarsson (2003) borde 

utgöra en central utgångspunkt i det pedagogiska arbetet med barn såväl som i 

forskning kring barn. Ett motstånd som av de vuxna ses som ett uttryck för att 

barn är kompetenta sociala aktörer, kommer sannolikt leda till att barn får 

andra förutsättningar för bildsskapande i förskolan. Den inneboende spänning 

som finns mellan å ena sidan tanken om att barn har och ska ges möjlighet att 

använda material och rum under fria former, och å andra sidan att de 

förväntas vara en del av kollektivet (Markström & Halldén, 2009) bidrar till att 

det är önskvärt som Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) påtalar, att 

involvera barnen i utformandet av den pedagogiska miljön. Vad visar 

barngruppen som finns i den pedagogiska verksamheten i förskolan intresse 

för inom bildskapande? Hur väljer de att använda sig av material och rum som 

finns tillgängligt? De materiella ramarna, den fysiska strukturen och det som 

där erbjuds ger en bild av vad pedagogerna anser är önskvärt, viktigt och 
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meningsfullt att barn ägnar sig åt (Bergström Eriksson, 2013; Gullöv och 

Höjlund, 2005; Markström, 2005).  

 

Genom att uppmärksamma och ta i beaktande vad barn ger uttryck för och 

förmedlar med verbala och kroppsliga handlingar, och titta på vilka behov och 

intressen som finns i barngruppen kan det skapa chanser till att barns 

möjligheter och utrymme till att få utöva inflytande över sin egen och andra 

barns situation ökar. De pedagogiska lokalernas utformning och fysiska miljö 

tas sällan i beaktande vid utvärdering och planering av pedagogisk 

verksamhet, menar Björklid (2005) och de Jong (2010). Då den fysiska miljöns 

utformning beskrivs och regleras så knapphändigt i styrdokument och 

förordningar, menar de Jong (2010) att det uppstår ett stort tolkningsutrymme 

för vilken arkitektur och fysisk miljö som lämpar sig att bedriva pedagogisk 

verksamhet i. Förskoleverksamhet ska enligt styrdokument och förordningar, 

bedrivas i ändamålsenliga lokaler där fysisk utformning ska stödja den 

pedagogiska verksamheten (Björklid, 2005; de Jong, 2005, 2010) och 

återkommande förordas inom den pedagogiska forskningen en självi-

nstruerande miljö (Björklid, 2005; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

Genom att ta barns uttryck, behov och intressen i beaktande vid planering av 

en sådan självinstruerande miljö, skulle detta kunna leda till att det 

tolkningsutrymme som de Jong (2010) finner, blir lättare att hantera för berörd 

förskolepersonal. På sikt skulle det också kunna leda vidare till högre 

måluppfyllelse för förskoleverksamheten, och förskolan skulle på så sätt i 

högre utsträckning kunna skapas och göras av både barn och vuxna.  

 

Vidare forskning 

Utifrån studiens resultat har nu nya idéer uppstått kring vad som skulle kunna 

utgöra områden för vidare forskning. Syftet med denna studie var att utveckla 

förståelse för hur barns förutsättningar för bildskapande tar sig uttryck i 

förskolan, och detta har gjorts genom att undersöka och analysera hur 

förskolans institutionella ordning samt organisering av material och rum kan 

påverka barns förutsättningar till bildskapande. Studien har utgått från vår 

tolkning av hur deltagarna interagerar med varandra och den fysiska miljön, 

och behandlar på så vis inte barnens egna upplevelser av hur deras 

förtsättningar till bildskapande ser ut. Vidare forskning skulle kunna 

undersöka och analysera vilka faktorer som barn själva kan ge uttryck för har 

betydelse för deras förutsättningar att använda sig av material och under vilka 

förutsättningar de menar att material och rum blir tillgängligt.  

 

Utifrån det motstånd barn kan visa på, vilket blivit synligt i studiens resultat, 

skulle ett annat område för vidare forskning kunna baseras på hur 

pedagogerna ser på och tolkar det motstånd som barnen gör gentemot de 

kollektivt riktade regler som kan existera inom verksamheten. Här skulle 

denna studies resultat mycket väl kunna utgöra diskussionsunderlag för detta.  
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 BILAGA 1: Missiv till förskolechef 

 

Hej! 
Vi heter Isabelle Hall och Sanna Mattsson och läser just nu sista terminen på 

Förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet i Härnösand.  Det är nu dags för 

oss att skriva det examensarbete vi informerade dig om tidigare via telefon.  I 

vårt examensarbete vill vi undersöka hur barns förutsättningar för 

bildskapande ser ut i förskolan och intresserar oss därför hur barn använder 

förskolans rum och material samt hur förutsättningarna för detta ser ut. 

 

För att på bästa sätt kunna samla in material till vårt examensarbete och vår 

studie har vi en önskan om att videofilma hur barnen använder sig av 

förskolans rum och material. I anslutning till dessa videoobservationer önskar 

vi också att ställa frågor och samtala med berörda pedagoger på avdelningen 

om aspekter som rör avdelnings organisation, rum, material och hur 

förutsättningar för barns bildskapande ser ut. Vi kommer i detta ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att det inspelade 

materialet bara kommer vara tillgängligt för oss och vår handledare och alla 

barn ges fingerade namn  för att göra dem så anonyma som möjligt. När vårt 

examensarbete är slutfört och betygssatt kommer materialet att 

raderas/förstöras. Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas. 

 

För att detta ska vara möjligt behöver vi berörda föräldrars tillåtelse för att 

videofilma deras barn. Ett brev till föräldrarna med en samtyckesblankett om 

detta kommer därför att skickas ut, och vi bifogar även detta brev till dig. 

 

Har du några frågor eller funderar på något, kontakta oss gärna! 

 

Vänliga hälsningar 

Isabelle och Sanna 

 

Isabelle Hall   Sanna Mattsson 

xxxxx@xxxxx.se   xxxxx@xxxxx.se 

070-xxx xx xx  070-xxx xx xx 

mailto:xxxxx@xxxxx.se
mailto:xxxxx@xxxxx.se


  

 

 

 BILAGA 2: Brev till vårdnadshavare  

 

 

Hej! 
Vi heter Isabelle Hall och Sanna Mattsson och läser just nu sista terminen på 

Förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet i Härnösand.  Det är nu dags för 

oss att skriva ett examensarbete.  I vårt examensarbete vill vi undersöka hur 

barns förutsättningar för bildskapande ser ut i förskolan och intresserar oss 

därför hur barn använder förskolans rum och material samt hur 

förutsättningarna för detta ser ut. 

 

För att på bästa sätt kunna samla in material till vårt examensarbete och vår 

studie har vi en önskan om att videofilma hur barnen använder sig av 

förskolans rum och material.  Det inspelade materialet kommer bara vara 

tillgängligt för oss och vår handledare och alla barn ges fingerade namn  för att 

göra dem så anonyma som möjligt. När vårt examensarbete är slutfört och 

betygssatt kommer materialet att raderas/förstöras. Vi vill poängtera att 

deltagandet i studien är frivilligt och att ditt/ert barn när som helst kan avbryta 

sin medverkan. 

 

Vi vill med detta brev be dig/er som vårdnadshavare om tillåtelse att 

videofilma hur ditt/ert barn använder förskolans rum och det material som 

finns där. Vi ber dig/er att fylla i medföljande samtyckesblankett och lämna 

den till någon av pedagogerna på avdelningen. Om ni har några frågor eller 

funderar på något, kontakta oss gärna! 

 

Vänliga hälsningar 

Isabelle och Sanna 

 

 

Isabelle Hall   Sanna Mattsson 

xxxxx@xxxxx.se   xxxxx@xxxxx.se 

070-xxx xx xx  070-xxx xx xx 

mailto:xxxxx@xxxxx.se
mailto:xxxxx@xxxxx.se


  

 

 

Bilaga 3: Samtyckesblankett till 
föräldrar/vårdnadshavare 

 

Samtyckesblankett  

 
Angående Isabelle Hall och Sanna Mattssons studie.  

     

  

□ Jag godkänner att mitt barn blir videofilmat. 

□ Jag godkänner inte att mitt barn blir videofilmat. 
 

 

_______________________________________ 

Barnets namn 

 

 

___________________________  ________________________________ 

Datum, ort   Namnunderskrift vårdnadshavare 1

  

 

___________________________  ________________________________ 

Datum, ort   Namnunderskrift vårdnadshavare  2

  

 

      

 

Lämnas till någon av pedagogerna på avdelningen  xxxxx. 

 

 


