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Studien har syftat till att öka förståelsen för hur förskollärares erfarenheter och kunskaper om 

estetiska lärprocesser med fokus på skapande kan påverka förskolans verksamhet. Detta har 

undersökts genom intervjuer av förskollärare och observationer av förskolans skapandemiljöer 

samt analys av de skapande aktiviteter barnen enligt förskollärarna gavs möjlighet till. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv, samt stöd av adekvat forskning har vi också syftat i att öka förståelse för 

på vilka sätt barns möjlighet till lärande och identitetsskapande kan ske i de aktiviteter och miljöer 

för skapande som förekommer. Genom studien på två förskolor där fyra förskollärare deltog 

framkom i resultatet en kunskapsmässig variation samt olika förutsättningar inom vardera 

verksamhet. Detta ledde till olika sätt att förhålla sig till och organisera förskolans skapande 

verksamhet. Då skapandebegreppet har visat sig ha stor bredd har vi valt att begränsa studiens 

huvudfokus till bildskapande. 

 

 

 

Sökord: Estetik, bildskapande, förskola, förskollärares förhållningssätt, identitetsskapande 



 

 

 
 
1. Inledning ................................................................................................................................................ 1 

2. Bakgrund ................................................................................................................................................ 1 

2.1 Teoretiska utgångspunkter .................................................................................................................. 1 

2.1.1 Fantasi och kreativitet ....................................................................................................................... 2 

2.1.2 Medierande redskap .......................................................................................................................... 2 

2.2 Estetik och konst .................................................................................................................................. 3 

2.3 De estetiska ämnenas historik ............................................................................................................. 3 

2.4 Historik bakom förskolans skapande ................................................................................................. 4 

2.5 Läroplanen för förskolan och dess intentioner kring skapande ........................................................ 4 

2.6 Förskollärares förhållningssätt och barns identitetsskapande ......................................................... 5 

2.7 Sammanfattning ................................................................................................................................... 6 

3. Syfte och frågeställningar ...................................................................................................................... 7 

4. Metod ..................................................................................................................................................... 7 

4.1 Urval ...................................................................................................................................................... 7 

4.2 Etiska aspekter ..................................................................................................................................... 8 

4.3 Genomförande ...................................................................................................................................... 8 

4.4 Bearbetning och analys ........................................................................................................................ 9 

4.5 Tillförlitlighet och giltighet .................................................................................................................. 9 

5. Resultat ................................................................................................................................................ 10 

5.1 Miljöbeskrivning .................................................................................................................................. 11 

5.2 Förskollärarnas erfarenhet ................................................................................................................ 12 

5.3 Förskollärarnas syn på skapande ...................................................................................................... 13 

5.4 Skapande som mål och medel ........................................................................................................... 13 

5.5 Barnens fria skapande aktiviteter ..................................................................................................... 14 

5.6 Didaktik och förhållningssätt ............................................................................................................ 15 

5.7 Främjande av barns tilltro till sin egen förmåga .............................................................................. 17 

6. Diskussion och slutsatser .................................................................................................................... 18 

6.1 Metoddiskussion................................................................................................................................. 18 

6.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 19 

6.2.1 Teoretisk förankring ........................................................................................................................ 20 

6.2.2 Historiska influenser ...................................................................................................................... 21 

6.2.3 Mål och medel ................................................................................................................................. 21 

6.2.4 Förskollärares och barns ändamål ................................................................................................. 21 

6.2.5 Didaktiska konsekvenser ................................................................................................................ 22 

6.2.6 Fantasi och kreativitet .................................................................................................................... 22 

6.2.7 Förskollärares förhållningssätt och barns identitetsskapande .................................................... 23 

6.2.8 Slutsatser ......................................................................................................................................... 24 

6.2.9 Studien i praktiken ......................................................................................................................... 25 

6.2.10 Fortsatt forskning ......................................................................................................................... 25 

7. Referenser ............................................................................................................................................ 26 

Bilagor 

Innehållsförteckning 



 

1 
 

 

 

Enligt läroplanen för förskolan ska barn ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och genom 

olika uttrycksformer förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter. Med hjälp av olika tekniker, 

material och redskap ska barn få utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera (Skolverket, 

2010). Därmed bör förskolan utveckla arbetsformer där estetiska uttrycksmedel används som innehåll 

och metod för lärande (Häikiö, 2007; Skolverket, 2010). Vidare är förskolans uppdrag att stödja barn 

till en positiv självuppfattning som lärande och skapande individer samt främja deras tilltro till sin 

egen förmåga (Skolverket, 2010). Genom vår utbildning på förskollärarprogrammet har vi blivit 

medvetna om de lärandemöjligheter som estetiska ämnen och därmed skapande kan ge. För att kunna 

belysa hur förskollärares erfarenheter och kunskaper påverkar förskolans skapande verksamhet och 

hur dessa kan bidra till barns lärande och identitetsskapande, har vi i denna studie undersökt hur 

förskollärare arbetar med estetiska lärprocesser med fokus på skapande. Då vi använder estetiska 

lärprocesser som begrepp syftar vi till att barn i förskolan ska enlighet med Häikiö (2007) få använda 

en mångfald uttryckssätt för att på ett allsidigt sätt ge uttryck för och tillägnas kunskap, erfarenhet, 

upplevelser och känslor. När vi undersöker förskollärares kunskaper och erfarenheter använder vi oss 

av Säljös (2012) definition av dessa begrepp, där kunskap är en produkt av människans erfarenheter 

och lärande, och erfarenhet är något nödvändigt för att uppnå kunskap. Erfarenheter i olika kontexter 

formar också människans intressen och beteenden (a.a). På så sätt tolkar vi förskollärarnas kunskap 

som något förvärvat genom både teori och erfarenhet. Den kontext de befinner sig i samt de 

erfarenheter de bär med sig blir också avgörande för hur förskollärarnas kunskap och förhållningssätt 

formas. 

 

Eftersom skapandebegreppet har en stor vidd, har vi i vår studie gjort ett urval vilket inneburit att 

huvudfokus riktats på bildskapande. Braxell (2010) delar in bildskapande i kategorierna 

tvådimensionellt och tredimensionellt skapande. Första kategorin innefattar att rita och måla med 

exempelvis vattenfärg, kritor eller tuschpennor och den andra kategorin innebär att skapa med 

exempelvis lera, sand, papper, kottar och pinnar. Dessa två skapandekategorier är också de som har 

fått störst utrymme på de förskolor vi haft kontakt med genom vår verksamhetsförlagda utbildning. 

 

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

 
Ett flertal utredningar som rör förskolans styrdokument har påverkats av ett sociokulturellt perspektiv 

som utgår från ett lärande som sker i relationer och samspel mellan människor. I dagens globaliserade 

samhälle krävs ett lärande som tar hänsyn till olika perspektiv och värderingar, vilket det 

sociokulturella perspektivet tar i beaktning (Säljö, 2012). I detta perspektiv som vi också valt för 

stutiden kopplar den pedagogiska teoretikern Lev Vygotskij kultur och fantasi till lärande där 

1. Inledning 
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identitetsskapandet är en del (Vygotskij, 1995). Enligt Vygotskij sker en betydande förändring när 

barnet börjar tala. Från att barnets utveckling styrts av biologin, kommer den nu i samband med 

barnets begynnande förmåga att kommunicera verbalt i stället bestämmas av sociokulturella faktorer. 

Det innebär i sin tur att barnets utveckling lämnas över till kulturen, konsten och fantasin som dess 

specifika livssituation kommer att erbjuda. Vygotskijs teori utgår från att sociala och kulturella 

erfarenheter i kombination med samspel formar människans tänkande, kännande och 

kommunicerande (Säljö, 2011). Då barn gärna ägnar sig åt skapande i sociala former, rymmer 

aktiviteterna ur ett sociokulturellt perspektiv lärande ur en mängd olika aspekter (Änggård, 2005). En 

av många möjligheter detta ger är att utrycka oss och kommunicera med varandra genom att betrakta 

och uppleva varandras skapande i olika estetiska uttrycksformer (Dahlbeck & Persson, 2010). 

2.1.1 Fantasi och kreativitet 

 
Fantasi är en produkt som kommer ur människans tidigare erfarenheter och utgör grunden för en 

kreativ förmåga (Vygotskij, 1995). Kreativitet innebär att skapa och hitta lösningar (Odegard, 2010). 

Enligt Vygotskij kan alla människor bli kreativa om de erbjuds erfarenheter och upplevelser som kan 

hjälpa dem att fantisera, kombinera, förändra och skapa något nytt (Vygotskij, 1995). I skapande 

handlar kreativitet om att hitta ifrågasättningar och gå nya vägar (Skoglund, 1993). Människan har två 

grundläggande typer av handlingar, den ena är den kreativa och den andra är den reproducerande 

(Bendroth Karlsson, 2008). Kreativiteten driver oss till att utveckla det gamla till något nytt och 

framåtsyftande (Vygotskij, 1995). Reproduktion sker ofta då barn strävar efter att skapa intressanta 

och tilltalande bilder och använder då olika strategier för att på ett säkert sätt lyckas i sitt skapande. 

Det kan vara genom att använda olika former av mallar, kopiera kompisars eller vuxnas bilder, eller att 

måla samma motiv flera gånger (Änggård, 2006). Reproduktion har fått kritik då det ansetts vara 

kopiering och inget nytänkande (Vygotskij, 1995). Att kopiera i stället för att skapa något eget går emot 

både förskolans och konstvetenskapens syn på värde av skapande (Änggård, 2006). En anledning kan 

vara att granskning av skapande hamnar inom samma referensramar som konst, då båda förmedlar en 

estetik som upplevs med våra sinnen (Paulsen, 1996). Trots detta värderade Vygotskij aktiviteten 

reproduktion högt eftersom det hör ihop med minnet och är en förutsättning för tänkandet (Vygotskij, 

1995). 

2.1.2 Medierande redskap 

 
Ett av flera sociokulturella begrepp som är aktuella i den här studien är medierande redskap vilka 

delas in två olika kategorier. Det ena är fysiska redskap det vill säga föremål som är tillverkade av 

människan och det andra är psykologiska redskap såsom alfabetet och siffersystemet (Säljö, 2011). När 

ett verktyg kombineras av dessa två kallas det för kulturella redskap som exempelvis en bild eller 

teckning, genom att pappret kan vara ett fysiskt redskap där det fyller sin funktion genom målade 

tecken och symboler som förmedlar något (Säljö, 2012). Ett annat begrepp som också är relevant är 

appropriering som beskriver processen där individen i sociala sammanhang bekantar sig med redskap. 

Genom internalisering rekonstruerar individen tidigare kunskap så den går att använda i nya 
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sammanhang (Säljö, 2011). När de sedan använder redskapen för att förstå och agera i sin omvärld 

kallas det för mediering. Då individen har behärskat ett redskap eller en färdighet är det inte långt bort 

till nästa, detta kallas för den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2012). På så sätt kan vi genom det 

sociokulturella perspektivet förstå de medierande redskap som olika material med skapande som dess 

användningsområde och begreppet appropriering kan beskriva hur barn tar till sig och bekantar sig 

med dessa. När vi ska förstå lärande ur ett sociokulturellt perspektiv ser vi barnets lärande som 

beroende av en samspelspartner, där det krävs en vuxen eller en mer kompetent kamrat för att förstå 

världen. Barn lär sig alltså att appropriera olika medierande redskap genom stöd och hjälp, och 

kommer på så vis ständigt längre i sin livslånga lärandeprocess (a.a). 

2.2 Estetik och konst 

 
Ordet estetik kommer ursprungligen från grekiskan och innefattar den kunskap vi får genom våra 

sinnen (Dahlbeck & Persson, 2010). Begreppet är kopplat till all förnimmelse som kan upplevas genom 

flera uttrycksformer såsom bild, drama och musik. Inom konst innebär estetik läran om det sköna. 

Upplevelsen av estetiken i konsten är därav kopplat till betraktaren, då det är betraktarens känslor för 

föremålet som styr om föremålet är estetiskt tilltalande. Bland kriterier för att något skapat ska kunna 

kallas för konst är att konstnären ska ha använt sig av sina kunskaper och sin intuition och medvetet 

kontrollerat var färgen ska hamna på pappret, vidare ska konst bestå av olika element som linjer, 

färger, former, toner eller ord. Konst ska också uttrycka känslor och ge betraktaren associationer och 

känsla av igenkänning (Paulsen, 1996). 

2.3 De estetiska ämnenas historik 

 
Under 1900-talets början rådde en kamp mot intellektualismen och prestationsmanin inom skolan. 

Idén var att estetiska ämnen skulle kunna bidra till barns personlighet (Paulsen, 1996). Under kalla 

kriget på 1950-talet växte frågan om utbildning och global konkurrenskraft då det blev viktigt att möta 

konkurrensen i den militära vapenutvecklingen och Sovjetunionens tekniska framsteg i rymden 

(Lundgren, 2012). Historiskt har kunskap inom teoretiska ämnen värderats högre än inom estetiska 

ämnen då de ansetts gynna samhällets uppbyggnad bättre (Paulsen, 1996). I USA kom också 

politikerna till insikt om att skolbarnen även skulle ha nytta av estetiska ämnesområden i skolan för 

att kunna utveckla sin kreativitet och uppfinningsrikedom samt gynna landets framtida 

konkurrenskraft (Lundgren, 2012; Paulsen 1996). Dessa idéer påverkade snabbt 

undervisningsmetodiken i stora delar av västvärden och även i Sverige (Bendroth Karlsson, 2008; 

Lundgren, 2012). Samtidigt fick de estetiska ämnena en högre status då det gick att se en tydlig nytta 

med kreativa förmågor, då dessa ämnen också utvecklade smak och känslighet för naturens och 

kulturens skönhet samt gav individen förmåga att uttrycka sitt inre liv på sitt individuella sätt 

(Paulsen, 1996). Det vanligast förekommande både historiskt och idag är ändå att teoretiska ämnen 

sammankopplas med vetande och faktabaserad kunskap och att praktiska och estetiska ämnen 

kopplas till motorisk färdighet och känslomässiga upplevelser (Häikiö, 2007). Senare diskussioner har 

handlat om att det även går att upptäckta estetik inom andra ämnen, exempelvis då en form upptäcks i 
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lösningen på ett matematiskt problem (Paulsen, 1996). En kombination av kunskapsmässiga och 

kreativa delar i en lärandeprocess benämns som kunskapande och estetiska lärprocesser är ett samlat 

begrepp för lärande inom alla former av barns kreativa skapande (Häikiö, 2007). 

2.4 Historik bakom förskolans skapande 

 
Dagens förhållningssätt till skapande i förskolan har många spår från förskolans historik (Bendroth 

Karlsson, 2008). Förskollärares tidigare erfarenhet och upplevelser av skapande under sin uppväxt 

påverkar också hur de förhåller sig till det i sin yrkesroll (Braxell, 2010). I förskolan har de estiska 

uttrycksformerna länge varit en naturlig del (Dahlbeck & Persson, 2010). Att rita och pyssla har varit 

ett vanligt inslag i förskolan. Många gånger har det blivit en förströelse med de positiva bieffekterna 

att barnen fått lära känna varandra, träna sin finmotorik och utveckla sitt språk (Paulsen, 1996). Det 

som barnen har skapat har också kunnat bli något fint att sätta upp hemma på väggen (Braxell, 2010). 

 

Den tyske pedagogen Friedrich Fröbel som grundade barnträdgårdarna under 1800-talets slut, och 

som även haft stort inflytande i den svenska förskolans framväxt, gjorde en tydlig sammankoppling 

mellan barns sinnesupplevelser och lärande (Dahlbeck & Persson, 2010; Tallberg Broman, 2010). 

Fröbel skapade ett lekmaterial bestående av tjugo stycken lekgåvor, varav den tionde lekgåvan bestod 

av papper och penna. Han menade att det var viktigt att gå metodiskt till väga för att barn inte skulle 

ägna sig åt meningslöst kopierande. Dessa metoder var väldigt styrda och gav inte mycket plats åt 

barns kreativitet. Senare under barnträdgårdens tid förespråkades fritt skapande utan mallar och 

modeller. Barn skulle även få lära genom att uppleva och göra. Skapande under barnträdgårdens tid 

innebar att erövra en teknik eller motorisk färdighet, och kunde innefatta att pussla eller att leka i 

dockvrån (Bendroth Karlsson, 2008). 1981 presenterades Reggio Emilia i Sverige, vilket beskrevs som 

en filosofi med det rika barnet som utgångspunkt (Lind, 2010). De nya idéerna mottogs med stor 

entusiasm då många upplevde att fröbeltraditionen kunde behöva bytas ut mot nya arbetssätt. Reggio 

Emilia filosofin upplevdes som genomtänkt, miljön var estetiskt tilltalande och barn fick verktyg att 

problemlösa och tänka kritiskt (Bendroth Karlsson, 2008). Loris Malaguzzi var en inspiratör för de 

kommunala Reggio Emilia förskolorna i Italien efter andra världskrigets slut. Han skrev dikten ”Ett 

barn har hundra språk”, vilken sammanfattar grundtanken i Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Ett 

barn skulle kunna ha större möjligheter att både utrycka sig och förstå omvärlden om det tilläts 

använda alla sina sinnen, och inte under sin skoltid berövades många av dem. Genom att barn får 

utveckla olika sätt att kommunicera på ges de samtidigt möjlighet att lära känna sig själva och tro på 

sin egen förmåga (Dahlberg & Åsén, 2011). 

2.5 Läroplanen för förskolan och dess intentioner kring skapande 

 
Enligt förskolans rådande läroplan ska förskollärare använda skapande som både innehåll och metod 

för barns utveckling och lärande (Skolverket, 2010). Genom att använda skapande som metod blir det 

ett medel för att uppnå andra lärandemål (Lind, 2010). Det kan konkretiseras genom att förskollärare i 

samband med planerade aktiviteter använder skapande som medel för att uppnå annan kunskap 
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(Pramling Samuelsson, 2008). I det tenderar olika material och tekniker att presenteras för barn i en 

snabb takt i syfte att fånga och bevara deras intresse med lärandemålet i fokus och därmed inte 

tekniken och materialen (Paulsen, 1996). Det upplägget kan styrkas genom att förskolans läroplan 

förespråkar ett mångsidigt och sammanhängande lärande som erövras genom olika uttrycksformer 

som exempelvis skapande (Skolverket, 2010). Upplägget kan också resultera i att barn inte ges den tid 

de behöver för att undersöka, experimentera, lyckas eller misslyckas med sitt skapande i det specifika 

materialet. Om barn inte hinner lära känna materialet hinner de inte heller börja inspireras till hur det 

skulle kunna användas i det egna skapandet (Paulsen, 1996). När skapande i stället används som 

innehåll blir skapandet ett mål i sig (Häikiö, 2007). Då kan barn få möjlighet att lära känna materialet, 

dess potential och begränsningar och därefter börja använda det i förhållande till sina egna tankar och 

känslor (Paulsen, 1996). Först då kan de också arbeta med materialet på ett självständigt sätt (Barnes, 

1994). När förskolan arbetar med bild som mål kan det vara ett bra tillfälle att vänja barn vid att 

analysera det de ser och känner. Det är viktigt att kunna granska bilder kritiskt för att inte bli likgiltig i 

vårt multimodala samhälle (Emsheimer, Hansson & Koppfeldt, 2005; Persson & Campner, 2000). Att 

lära sig känna och reflektera i sitt skapande innebär också ett identitetsskapande för barn (Paulsen, 

1996). 

2.6 Förskollärares förhållningssätt och barns identitetsskapande 

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den” (Skolverket, 

2010, s. 9). All mänsklig utveckling där individens tänkande är en del, sker i en ständigt pågående 

social process. Individen utvecklas i samspel med sin omgivning, vilket då blir en förutsättning för 

dess lärande (Säljö, 2011). Att känna och reflektera kring det upplevda i sitt och andras skapande leder 

också till ett identitetsskapande, då barn får komma i kontakt med sina egna tankar och känslor 

samtidigt som kompisars tankar och uttryck reflekteras över och tas i beaktning (Paulsen, 1996). 

Beroende på förskolans förutsättningar och förskollärares förhållningssätt skapas olika möjligheter för 

barn att utforska, använda och uttrycka sig i sitt skapande (Vecchi, 2010). Även förskollärares syn på 

skapande och lärande påverkar och styr vad som blir tillåtet och tillgängligt att göra i förskolan (Lind, 

2010). Barn upplevs och upplever sig själva på olika sätt beroende på vilka sammanhang, miljö och 

material som erbjuds (Nordin-Hultman, 2004; Odegard, 2015; Persson & Campner, 2000). 

Förskollärare ska genom sitt arbetssätt bidra till barns tro på sig själva som lärande och skapande 

individer (Skolverket, 2010). Enligt Braxell (2010) går det genom att studera miljön på förskolan att få 

en inblick i vilket material som förskollärarna styr över och vilket barn har fri tillgång till. En 

förutsättning för en tillåtande och tillgänglig miljö på förskolan är förskollärare och barn som har 

kännedom om det material som finns framme. Om barn bara har kunskap i hur materialet ska 

hanteras och användas kan allt material vara tillgängligt. Förskollärares tilltro till barns förmåga 

påverkar bemötandet av barnen och hur de placerar materialet påverkar barns tillit till sin egen 

förmåga (Braxell, 2010). Genom tillgängliga och inspirerande miljöer som erbjuder skapande kan barn 

få associationer till vad de har lust att uttrycka samt möjlighet att skapa utefter sina behov och 

intressen (Häikiö, 2007). Då kan deras estetiska behov tillfredställas och deras personlighet kan 

utvecklas samtidigt som deras tro på sig själva som skapande individ kan stärkas (Paulsen, 1996). En 
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positiv lärandemiljö som kan bidra till barns identitetsskapande är även beroende av förskollärare som 

vågar använda konstnärliga ord och nya uttryck som barnen efterhand kan lägga till i sitt ordförråd 

(Barnes, 1994). Barn behöver även förebilder som litar på sin egen förmåga och tror på sig själva som 

skapande individer och med ord och handling visar att barns skapande duger och är värt att visa upp 

(Braxell, 2010; Odegard, 2015). 

 

Häikiö (2007) anser att skapandeaktiviteter bör utgå från barns intresse och erfarenheter och att det 

behövs en tillåtande atmosfär för detta. Det finns en krock mellan förskollärares och barns ändamål 

med skapande, där förskollärare fokuserar på teknik och material och vill att barn ska framställa 

konkreta erfarenheter, bearbeta upplevelser eller lära sig något. Barn i sin tur skapar ofta efter 

förebilder och fokuserar på samvaro, gemenskap och kommunikation. För barn kan ritmallar och 

pärlplattor vara meningskapande och identitetsskapande men av förskollärare anses det ofta vara icke 

originellt och tabubelagt. Dock är det viktigt att komma ihåg att barn är aktiva och skapande inom de 

ramar som erbjuds (Änggård, 2006). Frågan är om de realistiska avbildningar som förskollärarna 

många gånger efterfrågar är orsaken till att barn börjar granska sitt skapande kritiskt, och om 

förskolan verkligen erbjuder barn verktyg att skapa efter dessa förväntningar (Bendroth Karlsson, 

2008). Förskollärares agerande och kommentarer gentemot barns skapande påverkar deras sätt att 

tänka om sina egna och andras bilder samt om sin förmåga att skapa (Barnes, 1994). Om det 

förekommer kommentarer som ”Vad fin” kan det uppstå jämförelse mellan barns teckningar. En 

annan kommentar som ”Vad är det?” kan signalera att den som ritar mest realistiskt är duktigast. 

Därmed finns det en risk att barn aldrig blir nöjda eller att de härmar andras bilder för att få samma 

beröm och bekräftelse som den som ritar fint (Braxell, 2010). Odegard (2010) problematiserar 

förskollärares tendenser att ha förväntningar på att barns skapande ska bli något då det kan hämma 

den kreativa processen. När förskollärare istället intar en mer avvaktande roll och ser vad som händer 

kan det kreativa skapandet uppstå. 

2.7 Sammanfattning 

 
För att barn ska kunna delta i samhälle och kulturliv på sina villkor krävs det att en estetisk och 

funktionell miljö erbjuds alla. För att skapa en god självbild och förståelse mot andra behöver barn få 

lära sig att värdera, tolka, analysera och gestalta sina uttryck (Häikiö, 2007). Att få känna, reflektera 

och återskapa bidrar till ett identitetsskapande för barn samtidigt som de ständigt får ny kunskap om 

omvärlden och hur de själva upplever den (Dahlbeck & Persson, 2010). Förskollärare kan bidra till 

barns estetiska lärprocesser genom att erbjuda barn inspirerande och lämpliga miljöer och material, 

och genom att avvakta för att se var barns skapande tar vägen i stället för att invänta dem vid olika 

stationer (Häikiö, 2007). Ett spontant och frivilligt skapande kommer först efter att barn uppnått en 

säkerhet med teknik och material. En öppen och tillåtande skapande miljö påverkar barns lust att 

pröva och ger dem mod att våga vara nytänkande. Om det inte blir som det var tänkt går det alltid att 

pröva igen (Braxell, 2010). 
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Vårt syfte är att öka förståelsen för hur förskollärares erfarenheter och kunskaper om estetiska 

lärprocesser med fokus på skapande kan påverka förskolans verksamhet, likaså hur dessa estetiska 

processer kan bidra till barns lärande och identitetsskapande. 

 

Frågeställningar: 

o Vilka erfarenheter och kunskaper har förskollärare om estetiska lärprocesser med fokus på 

skapande i förskolan? 

o Hur utformar förskollärarna miljöer och aktiviteter för skapande i verksamheten? 

o Hur kan förskolans skapande aktiviteter påverka barns lärandemöjligheter och tro på sin egen 

förmåga? 

 

 

 

I denna del kommer vi att presentera de metoder vi använt oss av och vårt tillvägagångssätt under 

studiens gång. Det övergripande syftet med studien har varit att öka förståelsen om hur förskollärares 

erfarenheter och kunskaper kring estetiska lärprocesser med fokus på skapande kan påverka 

förskolans verksamhet. Därför har vi genomfört en kvalitativ forskning som fokuserar på ord vid 

insamling av data och analysering och tar i beaktning hur individer uppfattar och tolkar sin verklighet 

(Bryman, 2011). Vi har genomfört studien på två kommunala förskolor på avdelningar där barnen var i 

åldrarna 3-5. På respektive förskoleavdelning har vi intervjuat två förskollärare från samma arbetslag 

och vid samma tillfälle gjort vår miljöobservation, vilket innebär att vi med våra frågeställningar i 

fokus har observerat den miljö som erbjuds för skapande. 

4.1 Urval 

 
Då vi gjort urvalet att använda varsin förskola där vi har haft vår verksamhetsförlagda utbildning, har 

vi i enlighet med Bryman (2011) använt oss av ett bekvämlighetsurval som innebär att vi har valt ut 

intervjupersoner som funnits lättillgängliga. Vi kontaktade respektive förskola genom telefon, där en 

förskollärare på varje avdelning tillfrågades om vi kunde genomföra vår studie i deras verksamhet, och 

vi fick klartecken från båda. De förskollärarna som godkände deltagandet tillfrågade i sin tur 

ytterligare en deltagare från vardera arbetslag. På så sätt fick vi ihop sammanlagt två deltagare från 

varje avdelning. När var och en av oss hade valt ut en förskola från sin tidigare verksamhetsförlagda 

utbildning, valde vi medvetet att inte beskriva förskolornas arbetssätt för varandra, i syfte att få ett 

urval som var slumpmässigt och där reslutat inte kunde förutsägas från början. Vi valde två 

förskoleavdelningar för barn i liknande åldersgrupper för att förskollärarna skulle ha liknande 

utgångsläge, där båda planerade för en verksamhet för barn inom samma åldrar. 

3. Syfte och frågeställningar 

4. Metod 
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4.2 Etiska aspekter 

 
För att ta hänsyn till etiska aspekter har vi utgått från Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska 

principer som innefattar fyra områden, informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Dessa tar vi i beaktning genom en blankett om samtycke för samtliga 

deltagande i vår forskning (se bilaga 1). Vi delade ut dessa till var och en av intervjupersonerna vid de 

tillfällen då vi skulle genomföra vår studie. Samtliga deltagare fick läsa igenom blanketten och genom 

underskrift gav de sitt samtycke. Blanketten berör först informationskravet som tas i beaktning genom 

information om forskningssyftet och samtyckeskravet som beskriver deltagarens rättighet att 

bestämma över sin medverkan. Vidare berörs nyttjandekravet vilket innebär att all information 

kommer förvaras på ett säkert sätt, och enbart nyttjas i det angivna syftet. Slutligen uppfyller vi 

konfidentialitetskravet genom att all information garanteras en anonymitet. Därför kommer vi i denna 

studie att benämna förskoleavdelningarna vid två fiktiva namn, Trollet och Stormen. Trollets 

förskollärare har också fått de fiktiva namnen, T1 och T2, och Stromens förskollärare, S1 och S2.  

4.3 Genomförande  

 
Vi valde att intervjua förskollärare för att öka förståelse för hur deras erfarenheter, kunskaper och 

användning av estetiska lärprocesser med fokus på skapande tar sig till uttryck i deras verksamhet. 

Enligt Bryman (2011) används intervjuer för att synliggöra den intervjuades perspektiv. Vi har valt att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer som är en mer flexibel intervjuform och innebär att 

intervjuaren utgår från en intervjuguide där det finns utrymme för att ställa följdfrågor (Bryman, 

2011). Vi använde oss nästintill genomgående av öppna frågor, detta för att ge respondenten frihet att 

utforma sina svar (Christoffersen & Johannessen, 2015). De två frågor som avvek var utformade med 

två olika svarsalternativ för att få ett tydligt svar och synliggöra förskollärares arbetssätt, exempelvis 

om förskollärarna planerade skapande som enskild- eller gruppaktivitet. Dessa följdes sedan av öppna 

följdfrågor som i sin tur gav möjlighet till ett mer utvecklat svar. Under intervjuerna utgick vi från vår 

intervjuguide som innehöll frågor som vi ordnat i olika teman (se bilaga 2). Vi intervjuade en 

förskollärare åt gången. Vid respektive intervju var vi båda närvarade, där en av oss intervjuade och 

den andre intog en mer passiv roll men inflikade vid behov att utveckla en fråga från intervjuaren eller 

förtydliga ett svar från respondenten. För att kunna genomföra intervjuerna så ostört som möjligt satt 

vi i köket på Trollets avdelning och i ett stängt rum på Stormens avdelning (Bryman, 2011). Vi spelade 

in intervjuerna som sammanlagt tog 96 minuter. Efter besöken på vardera förskoleavdelning 

transkriberade vi varsin intervju för att spara tid. Sammanlagt blev det 35 sidor dataskriven text i 

storlek 12 med radavstånd 1,5. Genom transkriberingen av intervjuerna möjliggjordes en senare analys 

av vårt insamlade material där vi kunde återvända till intervjupersonernas svar (Bryman, 2011). Enligt 

Christoffersen och Johannessen (2015) kan observation användas som en kompletterande metod för 

att besvara forskningsfrågorna, vilket det också blev då vi efter intervjuerna gjorde vår 

miljöobservation för att berika vår förståelse av hur förskolan arbetar med skapande och hur det 

kommer till uttryck i praktiken. Inför våra observationer hade vi formulerat ett par frågor som vi ville 

ta i beaktning och utgå ifrån (se bilaga 3). Vi valde att observera och dokumentera hur förskollärare 
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organiserar sina skapande miljöer med fokus på tillgänglighet av material och verktyg samt hur miljö 

och material med stöd i tidigare forskning skulle kunna påverka barns identitetsskapande. Vi var också 

intresserade av att se vilken typ av skapande som synliggjordes i miljön samt vilka estetiska 

lärprocesser som eventuellt visades genom dokumentation. Detta för att komplettera svaren på våra 

frågeställningar. Under våra observationer förde vi en dialog med tillgängliga förskollärare utefter 

förutbestämda frågor och kring det vi såg i miljön. Vi valde också att dokumentera genom att ta kort i 

den miljö som erbjöd skapande aktiviteter. Enligt Bryman (2011) kan dessa fotografier fungera som en 

minneshjälp, vilket det också blev då vi kunde återvända till bilderna i vår analys och sammanställning 

av vårt resultat.   

4.4 Bearbetning och analys 

 
Vi har använt en tematisk analys för det insamlade materialet från intervjuerna och 

miljöobservationerna. Det innebär att genom läsning av den insamlade datamaterialet hitta 

återkommande teman (Bryman, 2011). För att kunna analysera vårt material har vi skrivit ut våra 

transkriptioner och läst dem flera gånger, både enskilt och tillsammans. Under läsningarna 

kompletterade vi utskrifterna med anteckningar av gemensamma reflektioner för att hitta teman och 

motsättningar. Bilderna som vi tog under miljöobservationerna transformerades till löpande text som 

kommer presenteras i resultatdelen. Dessutom utfördes i efterhand en övergripande skiss av vardera 

förskoleavdelning utifrån fotografierna och våra minnesbilder (se bilaga 4) för att även ge läsaren en 

visuell bild av miljöerna. Vi upplevde en svårighet att hitta gemensamma teman mellan samtliga 

intervjuer, däremot fanns det återkommande teman inom avdelningarna som övergripande berörde 

verksamhetens förutsättningar för skapande samt förskollärares förhållningssätt och arbetssätt kring 

skapande, och därigenom deras kunskaper och erfarenheter. Dessa är med stöd av Säljö (2012) något 

som hänger ihop då kunskap är en produkt av erfarenhet och lärande samt formar individen. Genom 

att intervjun innehöll öppna frågor fanns det en möjlighet för förskollärarna att uttala sig utefter sina 

tankar och om sitt förhållningssätt kring skapande i verksamheten. Trots att vi gav plats för 

förskollärarna att synas som individer upptäckte vi att de avdelningsvis arbetade och uttalade sig på 

liknande sätt inom de teman som intervjun rörde sig kring. I resultat kommer vi presentera ett par 

utvalda citat från våra intervjuer, som representerar förskollärarnas utmärkande arbetssätt och 

förhållningssätt. När det gäller bearbetning av våra citat har vi placerat ut punkter och kommatecken 

för att underlätta läsningen. Vi har också markerat längre tystnad med tre punkter. I enlighet med 

Bryman (2011) har vi också redigerat bort vissa ord som oftast förekommer i talspråk exempelvis ordet 

”liksom” samt använt parenteser för att visa att ord har hoppats över och använt hackparenteser då vi 

velat tydliggöra innebörden. Då vi har analyserat begreppet identitetsskapande har vi behandlat 

förskollärarnas uttalanden och avdelningarnas miljöobservationer mot tidigare forskning. 

4.5 Tillförlitlighet och giltighet 

 
Forskningens tillförlitlighet ökar om flera metoder används och analyseras innan data bekräftas 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Därför har vi i studien använt oss av både intervju och 
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observation för att få en större helhets bild av vårt forskningsområde. Eftersom vi som genomfört 

studien har olika erfarenheter av förskolorna och intervjupersonerna kan det bidra till att vi under 

intervju och observationerna har olika perspektiv och fokus. Detta i sin tur kan påverka den data som 

samlas in (Christoffersen & Johanessen, 2015). Vi är medvetna om att vi gjort en tolkning av det som 

har framkommit under intervjuerna, då all kvalitativ data måste tolkas för att en oftast dold mening i 

ett datamaterial ska kunna hittas (Christoffersen & Johannessen, 2015). För tillförlitlighetens skull har 

vi därför varit särskilt noga med att låta förskollärarna bekräfta vår uppfattning om vi känt oss osäkra 

över något de sagt under intervjuerna eller av det vi observerat i miljön. Trots detta är vi ändå 

medvetna om att vi ständigt i vår analys gör en tolkning av det som förskollärarna sagt och det vi sett, 

och att tolkningen kommer vara färgad av oss som betraktare (Christoffersen & Johanessen, 2015).  

 

Giltighet handlar om hur relevant den insamlade datan är för studiens syfte och i vilken mån den kan 

bidra till en sanningsenlig bild av verkligheten (Christoffersen & Johannessen, 2015). Våra 

intervjufrågor och vår observation har utformats på ett så sätt att det ska kunna besvara våra 

forskningsfrågor. I studien har vi velat synliggöra förskollärares perspektiv, och därmed inte 

presentera någon definitiv bild av verkligheten. För att få en mer verklighetsbeskrivande bild hade en 

mer omfattande undersökning krävts. 

 

 

 

I denna del presenteras resultatet av den empiri som vi har samlat in genom intervjuer med fyra 

förskollärare och observation av skapandemiljön, vilket innebär de platser på förskolan som erbjuder 

skapande aktiviteter. Som tidigare nämnt representeras den en ena förskoleavdelningen av det fiktiva 

namnet Trollet och dess förskollärare av namnen T1 och T2. Den andra avdelningen har vi gett namnet 

Stormen och dess förskollärare S1 och S2.  Utifrån studiens syfte har vi genom analys av den insamlade 

datan velat synliggöra förskollärares kunskaper och erfarenheter. På vilket sätt dessa kommer till 

uttryck har vi skapat oss en bild av genom det vi sett och hört utifrån våra intervjuer och 

observationer. I dessa har vi tagit förskollärarnas förhållningssätt, planering av aktiviteter och 

organisering av miljön i beaktning för att se hur de kan bidra till barns lärande och identitetsskapande.  

Vi är medvetna om att begreppen identitet och identitetsskapande är väldigt komplext, då identitet 

kan förstås och formas på olika sätt. Identitetsskapande och dess innebörd har tidigare presenterats 

som en löpande röd tråd genom bakgrunden. En sammanfattande definition av dess innebörd med 

stöd av tidigare forskning beskriver det som något som sker genom sociala sammanhang, miljöer och 

bemötanden (Säljö, 2012). Beroende på dessa förutsättningar påverkas också barns möjlighet att tro 

på sig själva (Braxell, 2010). Identitetsskapande sker också genom sociala skapandesammanhang där 

barn får uttrycka sig och dela med sig av erfarenheter och på så sätt lära känna både sig själva och 

andra (Dahlbeck & Persson, 201o, Paulsen, 1996). Begreppet benämns inte i resultatdelen men dess 

innebörd är återkommande i det som presenteras. 

Då förskollärarna är olika individer hade vi förväntat oss att deras uttalande om sina erfarenheter och 

kunskaper skulle vara mer individuella, men vi upptäckte att förskollärarna inom samma arbetslag 

5. Resultat 



 

11 
 

hade liknande upplevelse av sin kunskap och ett liknande förhållningssätt kring skapande. Detta kan 

ha ett slumpmässigt samband men också förklaras av Säljö (2012) som menar att individer formas av 

de kontexter de befinner sig i. Studiens resultat kommer vara ordnat under ett antal rubriker, där vi 

presenterar varje avdelnings resultat var och en för sig. 

5.1 Miljöbeskrivning 

 
Den första förskolan som vi besökte var en mindre och något äldre förskola som bestod av tre 

avdelningar, varav den ena avdelningen var Trollet för barn i åldersgrupperna 3-5. Trollets lokaler 

bestod huvudsakligen av två större rum där det första var möblerat som matsal men också erbjöd 

pussel och spel samt ett byggbord med olika material såsom klossar, kaplastavar och 

återbruksmaterial. I det andra rummet fanns plats för hemvrå, spel, bilar och bygg med duplolego och 

tågbana. Det fanns tre mindre rum samt ett förråd på sidan av de två större rummen. Första rummet 

var samlingsrum, det andra var kök med möjlighet att rita med tuschpennor eller pärla med 

pärlplattor och det tredje var ateljén som var kombinerad med en läshörna. 

 

Vårt främsta intresse var att observera vart avdelningens skapandemiljöer var belägna och hur de var 

organiserade. Ateljén var inredd med en soffa intill ena väggen och vägghyllor med böcker intill soffan. 

Det fanns även ett bord och stolar placerade mitt i rummet samt hyllor på väggen intill bordet. På 

bordet fanns tillgängligt material såsom olika pennor och på ena hyllan som var i barnens höjd fanns 

bland annat lim, tuschpennor, ritpapper och pärlor. Det fanns även hyllor utmed rummets två väggar 

som var placerade så barnen inte kunde nå upp, däremot var det mesta av innehållet förvarat i 

transparanta behållare. Där fanns olika material och verktyg såsom garn, paljetter, penslar och 

limpistol. På ena väggen hängde en lina med barns teckningar som var i både färdigt och ofärdigt 

skick. Vissa var fritt målade tuschteckningar och andra var målade efter ritmallar. Över rummet 

hängde en lina med klädnypor med bokstäver som representerade varje barns namn. Det fanns också 

en diskbänk där det stod penslar. Det fanns en stor tavla avsedd för flanosagor som för tillfället var 

tom. Under diskbänken fanns ett öppet köksskåp med olika papper tillgängliga. Det lilla köket var 

möblerat med ett bord samt tillhörande stolar och en hylla högre upp på väggen. På hyllan fanns det 

tuschpennor, pärlplattor och plastpärlor. På väggen hängde några av barnens teckningar. På väggen i 

den ena av leksalarna hängde alla barns självporträtt som var målade i tusch. I den andra leksalen 

fanns en uggla hängande i taket som var gjord i blandade tekniker. Intill ugglan fanns 

fotodokumentation av skapandeprocessen. Material som fanns bakom stängda dörrar har vi inte tagit i 

beaktning. 

 

Den andra förskolan som vi besökte var nyare och större och bestod av tre avdelningar med fyra 

barngrupper, varav den ena avdelningen var Stormen med barn i åldersgrupperna 4-5. Stormens 

lokaler nyttjades av två barngrupper. Stormen bestod av en stor sal med en teaterscen och läshörna, 

och där fanns också ett flertal bord med tillhörande stolar. Salen fungerade delvis som en matsal men 

också som en stor ateljé då det fanns vagnar och hyllor med skapande material centrerat i salens mitt. 

Det fanns ytterligare en stor sal som erbjöd barnen bygglek, pussel och spel samt matplats. Utöver 
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salarna fanns det fyra mindre rum som erbjöd olika aktiviteter såsom rollek, experiment med vatten, 

musik och rörelse och ett lekrum med varierat innehåll. Det fanns också ett loft med läshörna och plats 

för legobygge. 

 

Vårt främsta intresse även här var att observera vart deras skapandemiljöer var belägna och hur de var 

organiserade. Skapandemiljön var huvudsakligen arrangerad i den första stora salen. Det fanns fyra 

bord i olika stolekar, en rullvagn och sju stycken golvhyllor med skapande material och två dubbla 

brickvagnar för halvfärdigt skapande. Alla hyllor var placerade i anslutning till borden och allt material 

i dem var lätt tillgängligt för barnen. Det som barnen hade fri tillgång till i hyllorna var flaskfärg, 

temperablock, vaxkritor, tejp, lim, saxar, linjaler, ritmallar i plast, penslar, papper i olika färger, 

storlekar och egenskaper, tidningar, återvinningsmaterial, naturmaterial, knappar, paljetter, 

piprensare, fjädrar, pärlplattor samt lera med kavlar och annat tillbehör. I vattenrummet som tidigare 

varit en ateljé fanns det ytterligare skapande material som var synligt för barnen, allt detta var placerat 

i köksskåp ovanför diskbänken såsom gipspulver, tapetklister, flirtkulor, flaskfärg och penslar. Här 

inne fanns också en diskbänk i barnens höjd. På utegården stod ett staffli och en vagn med 

temperablock och vaxkritor. De alster av barnen som synliggjorts i olika rum var både 

tvådimensionella och tredimensionella skapelser samt av en bredd olika tekniker. Exempel på 

teckningar som barnen gjort var självporträtt i svart tusch. Det fanns också både fotodokumentation 

och dokumentation i skapad form med koppling till barns intresse av labyrinter. Material som fanns 

bakom stängda dörrar har vi inte heller här tagit i beaktning. 

5.2 Förskollärarnas erfarenhet 

 
Båda Trollets förskollärare uttryckte att deras förskollärarutbildning inte gett dem den kunskap de 

idag upplevde att de behövde inom skapande. En av förskollärarna uttryckte sig på följande sätt: 

 

”Jag tänker att när man kommer ut och börjar jobba som förskollärare, att man är nästan på 

noll, man har ju inte mycket, och så har man lärt sig lite på vägen, och sen är det lite vad man 

har för kollegor och hur intresserad man är. Är det nån som är jätteintresserad så är det ju nån 

som drar i det.” (Förskollärare T1, 2016). 

 

Ingen av förskollärarna på Trollet var främmande inför vidareutbildning, dock uttrycktes en osäkerhet 

inför möjligheten att omsätta den nya kunskap till praktiken, då både omorganisation och mer 

planering av verksamheten kunde krävas. Att internet kunde vara en inspirationskälla till olika sätt att 

arbeta med skapande var något de båda var överrens om. 

 

På avdelningen Stormen uttryckte båda förskollärarna att de hade relativt stor erfarenhet inom 

området. Förskolläraren S2 som hade blivit tilldelad ateljén som utvecklingsområde förtydligade att 

det var hennes ansvar att ständigt söka kunskap och lära sig mer inom sitt område. 

 

”Ja, lite kunskap har man ju. Men samtidigt när man har fått ett kunskapsområde gäller det ju 

att läsa in och söka. Det finns ju en vidd av grejer som man kan göra så att… Det är ju som 
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internet och många förskolor lägger ut på olika bloggar. Just nu tittar jag på inredning, hur ser 

olika ateljéer ut? Vad har de framme? Vad har de inte framme? Vad gör de med materialet?” 

(Förskollärare S2, 2016). 

 

Förskolläraren S1 uttryckte en positiv inställning till utmaningar och menade att hon gärna inhämtade 

ny kunskap tillsammans med barnen, eller genom att använda sina medarbetares kompetenser. Under 

intervjuerna återkom förskolechefen vid ett flertal tillfällen som ett stort stöd och inspirationskälla till 

utformandet av miljö och organisation av skapandeverksamheten. 

5.3 Förskollärarnas syn på skapande 

 
På samtliga förskolor såg vi både likheter och skillnader i uppfattningen om vad skapande kunde 

innebära. Exempelvis kunde det generellt vara att måla, pärla, klippa och klistra. De mer specifika 

tankar som framkom om skapande hos förskollärarna på Trollet var att det var något som växte fram 

ur tanken, och något som barnen naturligt ägnade sig åt. 

 

”Jag tänker att allt de gör, antingen har man en tanke innan, att man har tänkt skapa 

någonting. Det kan ju vara inom bygg eller duplo eller man kan vara ute i sandlådan. Men sen 

kanske det inte blir det man har tänkt från början, men då blir det någonting annat, så hela 

tiden så ser man ju att det är ett skapande.” (Förskollärare T1, 2016).  

 

Särskilt fokus på avdelningen Trollet lades på bygglek, då det hade fått stor plats i miljön eftersom det 

intresserade barnen. Där erbjöds material såsom klossar, lego och återbruksmaterial. 

 

Förskollärarna på Stormens avdelning betraktade skapande som ett sätt att uttrycka sig, och därmed 

något extra viktigt att utveckla och framhäva i verksamheten. 

 

”Det är tycker jag, ett jättevikigt uttrycksmedel (…). Jag tycker det är [ett] jätteviktigt språk där 

man kan se mycket. Vi försöker kanske att det är hjärtat i vår verksamhet, att ateljén alltid ska 

vara öppen, att det alltid ska finnas tillgänglighet.” (Förskollärare S1, 2016).  

 

En förutsättning för att barnen skulle kunna uttrycka sig genom skapande var att det fanns ett 

utforskande arbetssätt som först gav dem materialkännedom. Stor tyngd lades också på teater då även 

det var ett viktigt uttrycksmedel. Det var även en källa för att stärka barnens självförtroende, vilket i 

sin tur var en förutsättning för att våga uttrycka sig i olika situationer såsom inom skapande. 

5.4 Skapande som mål och medel 

 
De två avdelningarna använde skapande för olika syften, där vi kunde förstå att de använde det som 

både mål i sig och medel för annat lärande. På Trollet använde förskollärarna skapande som mål i 

enlighet med Häikiö (2007) då skapande med materialet fick vara i fokus. 
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” (…) man kanske någon gång under sin förskoletid ska få testa olika material. Man kanske inte 

kan testa en sak i alla åldrar, men nån gång inom de här fem åren ska det kanske ha följt med 

att man har fått prova lite olika material.” (Förskollärare T1, 2016). 

 

För att uppnå läroplanens intentioner framkom det att de planerade sin skapande verksamhet med 

syfte att låta alla barn få pröva ett visst material eller teknik. Även på avdelningen Stormen använde 

förskollärarna skapande som mål på liknande sätt. Här var skillnaden att barnen fick utforska 

materialet under en längre tid med syfte att de sedan skulle kunna använda det självgående och i eget 

syfte. 

 

På Trollets avdelning använde förskollärarna skapande som medel för lärande i enlighet med Lind 

(2010) då de arbetade med att uppnå läroplanens mål genom att kombinera exempelvis matematik 

och naturkunskap med olika skapande tekniker. Vidare pratade Trollets förskollärare också om 

skapande som en social aktivitet som bidrog till gruppkänsla, exempelvis satt gärna de äldsta barnen i 

grupp och samtalade samtidigt som de pärlade eller målade ritmallar. Det sistnämnda var en aktivitet 

som förskolläraren T1 inte upplevde som särskilt kreativ, trots det såg hon ändå värdet i ritmallarna då 

de fyllde en viktig funktion för barnen. Samma förskollärare uttryckte också att skapande aktiviteter 

ibland kunde fungera som en fristad för lugn och ro. 

 

Stormens förskollärare använde också skapande som medel för lärande i exempelvis matematik. Detta 

uppnåddes genom ett utforskande förhållningssätt där förskollärarna var noga med att inte göra 

skapande materialet rumsbundet, utan fritt lät barnen använda skapande material som exempelvis 

flirtkulor för att konkretisera ett matematiskt problem. 

 

”Jag försöker tänka såhär, att här inne kan du uppnå hela läroplanen i detta rummet, så tänker 

jag med färg och form, läge, begrepp, språk, samarbete, kommunikation (…).” (Förskollärare 

S1, 2016). 

 

Förskollärarna använde också skapande för att utveckla och främja barnens samarbetsförmåga, samt 

utveckla deras begreppsförståelse både inom matematik, teknik och material genom att aktivt 

introducera nya begrepp och på så sätt bredda deras ordförråd. 

5.5 Barnens fria skapande aktiviteter 

 
Förskollärarna på Trollets avdelning berättade att barnen under den fria leken ofta ägnade sig åt 

skapande i grupp, där de samtalade och inspirerades av varandra. De äldre barnen gick ibland undan 

med sitt skapande då de verkade vilja ha lugn och ro, medan de yngre barnen gärna sökte sig till 

gemenskap och samlades där de andra barnen befann sig. Aktiviteter som barnen vid dessa tillfällen 

ägnade sig åt var att med tusch eller trä färgpennor måla antingen ritmallar eller fria teckningar. 

Barnen gjorde även mycket pärlplattor och halsband. Trolldeg var något som alltid fanns tillgängligt 

och också användes flitigt av barnen. Förskolläraren T1 förklarade att material som inte var 

personalkrävande också var det som ständigt kunde vara tillgängligt i den fria leken och skapandet. 
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”Ja det är ju klart att om de hittar saker att göra som inte är så personalkrävande, kanske man 

tänker lite så. Som när man har pennor och papper och sånt framme så att man kan sätta sig 

och måla. Ibland är det så att vi trycker ut mandalas [ritmallar], för att det ska finnas saker som 

man kan sitta med själv en liten stund för att komma ner lite i ro och så där” (Förskollärare T1, 

2016).  

 

Förskollärarna på Stormens avdelning uttryckte också barnens skapande som en social aktivitet, men 

även en aktivitet som kunde ge lugn och ro. 

 

”Ett enskilt barn kan ju dra igång så att alla kommer dit. Sen finns ju dom barnen som vill ha en 

lugn stund och känner att nu vill jag gå ifrån, då kan dom sitta där själva och det kan se 

jättetråkigt ut, men de behöver den stunden. ” (Förskollärare S2, 2016). 

 

Aktiviter som barnen kunde ägna sig åt vid skapande under den fria leken var exempelvis att tillverka 

stora föremål av kartong och lådor med kompletterande material som tejp, lim, skräp- och 

naturmaterial. Pärlplattor och ritmallar fanns alltid tillgängligt men barnens intresse för detta 

pendlade. Det material som var tillgängligt och också kunde användas av barnen i den fria leken var 

sådant som förskollärarna hade hunnit introducera och därmed gett barnen möjlighet att lära känna. 

Det material som hade introducerats intresserade också barnen, vilket var tydligt då de gärna 

utvecklade det utefter egna intressen i den fria leken och tillverkade rekvisita till sina lekar.  

5.6 Didaktik1 och förhållningssätt 

 
På avdelningen Trollet hade förskollärarna olika syften med sina skapande aktiviteter. 

 

”(…) när vi ska göra den här närmiljön, att alla ska vara med i en liten del, men att alla inte är 

med på allt. Så vi ska dela in dem i lite smågrupper så att alla känner sig delaktiga. Sen vet man 

att man har vissa som är mer på hugget och vill vara med och då kanske dom kan få det, men 

sen så att man ändå ser till så att alla varit med lite på en liten del. Men sen om man planerar 

att göra en sak som alla ska göra individuellt, då måste man ju ta en och en då.” (Förskollärare 

T1, 2016). 

 

Exempel på enskilda aktiviteter var självporträtt som gjordes en gång per läsår, eller situationer där 

alla barn skulle få möjlighet att testa en viss teknik. Anledningen till detta var att förskolläraren skulle 

kunna föra en dialog med barnet under aktiviteten och vara så behjälplig som möjligt. Aktiviter som 

förskollärarna upplevde ett behov att begränsa var en massproduktion som ibland skedde av 

pärlplattor eller ett överdrivet målande av ritmallar. Då försökte de utmana barnen i att pärla utefter 

ett mönster i stället för att bara sträva efter att fylla pärlplattan utan en bakomliggande tanke. Att måla 

en ritmall kunde utmanas vidare genom att klippas ut och klistras upp på ett papper. Resultatet kunde 

                                                             
1 Didaktik handlar om vad som ska läras och hur förutsättningar för lärande skapas (Selander, 2012) 
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bli en tavla att hänga upp på väggen. Utmaningar som upplevdes av förskollärarna var att de inte 

räckte till för barnen i aktiviteter de annars skulle kunna göra med barngruppen. 

 

På avdelningen Stormen var förskollärarnas syfte med skapande aktiviteterna genomgående att 

möjliggöra en självständighet för barnen. Det fanns ett tillfälle där de planerade för en enskild aktivitet 

vilket var då de årligen lät barnen skapa ett självporträtt, precis som på Trollets avdelning var tanken 

att då kunna föra ett samtal med barnen under aktivitetens gång. I övrigt planerades skapande 

tillfällena för gruppen under tiden ett material eller teknik introducerades. Här styrde förskollärarna 

ofta vad som skulle göras med syftet att barnen skulle tillägna sig tekniken i det specifika materialet. 

 

”Barnen ska ju komma med sin kreativitet och vi som pedagoger ska ju ge dem möjligheter att 

upptäcka det. Så det kan ju vara så att vi börjar göra kulor, och sen blir det en labyrintbana eller 

en bil eller… Så det är ju inte att alla barn måste göra samma sak, men det kanske börjar med 

det och sen fortsätter det.” (Förskollärare S2, 2016).  

 

Målet var att allt material skulle kunna vara tillgängligt bara barnen fick lära känna det först. Efter 

hand märkte förskollärarna att barnen även började utveckla skapandet i det specifika materialet 

utefter sina egna behov och intressen. Vidare var tanken att skapa små rum i skapandemiljön med en 

bredd av olika aktiviteter så att barnen kunde skapa tillsammans men enskilt utefter sina intressen. 

Förskollärarna förde en diskussion om sitt eget arbetssätt och konsekvenserna av att bara erbjuda ett 

fåtal material åt gången. 

 

”(…) ska de [barnen] ha inflytande eller ska det presenteras en mångfald från början.” 

(Förskollärare S1, 2016).  

 

Risken med ett fåtal material kunde bli att det var förskollärarna som styrde och begränsade därmed 

berövade barnen på deras inflytande. Detta upplevdes som en balansgång då tanken var god men 

samtidigt fråntog barnen rätt till allt material som egentligen var deras. Deras arbetssätt utgick från att 

lägga till eller ta bort material i takt med barnens förändrade kunnande. När det inte fungerade i ett 

skapande sammanhang menade förskolläraren S1 att det kunde bero på placeringen av materialet. 

Hon var noga med att det var miljön som bar ansvaret och inte barnen. Skapande aktiviteter som 

förskolläraren S2 kände ett behov av att begränsa var att exempelvis rita, klippa och klistra då hon 

klassade detta som pyssel. Det gällde att ifrågasätta om ett visst material togs fram bara för att det var 

smidigt eller om barnen redan fått arbeta med detta tillräckligt hemma och att det därmed inte erbjöd 

någon utmaning längre. Kanske var det dags att byta ut exempelvis trolldegen mot lera för att utmana 

barnen vidare. Utmaningar för avdelningen handlade delvis om platsbrits då de lokalerna delades av 

två barngrupper. Därmed var de tvungna att begränsa storleken och mängden på barnens skapelser då 

det saknades plats att förvara allt på. En annan återkommande punkt var ekonomin, där 

förskolläraren S2 lyfte behovet av att tänka om kring vad skapande kunde innebära. Det behövde inte 

vara enbart att måla med dyr flaskfärg det fanns även annat material att erbjuda som var både billigt 

och hade kvalitet, som exempelvis makaroner eller potatismjöl. 
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5.7 Främjande av barns tilltro till sin egen förmåga 

 
På Trollets avdelning försökte förskollärarna anpassa verksamheten utefter barnens behov och 

intressen. Den form av skapande som barnen tydligt visade att de föredrog fick ta mest plats i miljön. 

Strävansmålet var att alla barn skulle få känna sig delaktiga, men att det ändå skulle finnas möjlighet 

att ta mer plats och bidra med mer om ett specifikt barn hade det intresset. De upplevde att det var en 

svår balansgång när det gällde att bemöta barn som uttryckte att de inte kunde eller ville i ett 

skapandemoment. Det gällde att uppmuntra och driva på barnen på en individuell nivå.  

 

”Det är ju alltid lite svårt, man försöker ju att pusha dem och ge dem tid och att det ska försöka 

och sådär, så är det ju, men sen är det ju olika barn hur mycket man vet att man kan pressa 

dom eller vad man ska säga, för en del vet man ju att de kan.” (Förskollärare T2, 2016). 

 

När barnen satt och ritade upplevde förskolläraren T1 att det fanns en konflikt i att delta då hon 

menade att en vuxens teckningar kunde lägga nivån onödigt högt och därmed skapa prestationsångest 

för barnen. Däremot upplevde hon att det kunde vara försvarbart att rita lite åt dem om syftet var att 

hjälpa dem att komma vidare i sitt tecknande. Hon menade också att olika strategier behövdes för att 

även barn som hade det svårare med något moment skulle kunna lyckas och känna sig kompetenta. 

Exempelvis behövde inte en vävram träs varje rad åt barnet utan det räckte med varannan, på så sätt 

hjälpte förskolläraren barnet att lyckas väva på ett diskret sätt. Samma förskollärare menade att det 

gick att utmana barnen vidare i sitt skapande genom att exempelvis uppmuntra dem till att klippa ut 

motivet i sin ritmall och göra en tavla av den. På så sätt fick barnen stöttning i att åstadkomma något 

som de kunde känna sig stolta över när det var uppsatt på väggen. 

 

På Stormens avdelning var målet att barnen skulle lära sig att hantera material och teknik på egen 

hand för att allt material skulle kunna vara tillgängligt, och att det över tid skulle kunna finnas 

skapande aktiviteter fritt att tillgå som passade alla barns intresse och behov. Förskollärarna betonade 

vikten av tillgängligt material som passade alla barns nivåer såsom rätt saxar och penslar av olika 

bredd. Att låta barnen använda en kakelplatta som palett när de målade kunde vara ett bättre 

alternativ än traditionella gjutna färgpaletter då en kakelplatta var lättare att skölja av. Detta med syfte 

att ge barnen möjlighet att känna sig kompetenta och tro på sin egen förmåga. Förskolläraren S1 lyfte 

vikten av att ge barnen tid och inte har för bråttom att ta bort ett material så fort barnen verkade vara 

färdiga med det. Hon menade att barn måste få delta på sina individuella villkor. Vissa barn hade en 

längre inkörssträcka och ville gärna börja med att titta på eller delta med en kompis, vilket måste tas 

hänsyn till. Ofta användes barnens intresse som ingång om de tvekade till deltagande i skapande 

aktiviteter. Även barn som hellre ägnade sig åt en annan aktivitet exempelvis bygglek kunde lockas till 

skapande om det kopplades till deras personliga kompetenser och intressen. Förskolläraren S2 

beskrev ett medvetet sätt att göra gruppsammansättningar där barn kunde vara bra för varandra 

utefter nivå och behov. Det var viktigt att inte utsätta barnen för moment som var för svåra då inget 

barn skulle behöva känna sig inkompetent utan få hjälp att stärka sin självkänsla. 
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”[Om] jag vet att den inte kan klippa eller rita, så kanske man inte sätter den ihop med såna 

som är jätteduktiga, så man får ju planera för att stärka barnen. Det är det svåraste, för det är ju 

ett sätt att kränka. Om barnet säger att jag kan inte, och jag säger att jo du kan. Deras känsla är 

att de inte kan. Då kanske man som pedagog får hitta andra vägar så att man hjälper barn att 

lyckas” (Förskollärare S2, 2016). 

 

Samma förskollärare tydliggjorde att det var förskollärarnas ansvar att kunna stå för det som sattes 

upp på väggen, då stora avvikelser på barngruppens teckningar kunde kränka både barn och 

vårdnadshavare. 

 

” (…) [vad] kan jag som pedagog stå för? Så att inte nåt av barnen eller nån familj sen känner att 

oj vad har de satt upp på mitt barn? Ritar de en huvudfoting, så är ju alla sitt självporträtt, och 

alla är ju olika. Så man kanske får välja att inte sätta upp dem för att det skiljer så mycket. För 

att det kanske inte är roligt som förälder att känna att min femåring gör en streckgubbe och den 

gör dem med kläder.” (Förskollärare S2, 2016).  

 

Det skapade kunde bli som ett tydligt kvitto på om man dög eller inte eftersom resultatet levde kvar 

när barnet ritat färdigt, vilket exempelvis inte en sång gjorde när man sjungit klart. Förskolläraren S1 

pratade om att vara en förebild för barnen. Hon lyfte betydelsen av att våga erkänna att ingen var 

fullärd och betonade värdet i att försöka och att lära tillsammans med barnen. Resultatet kunde bli ett 

annat än vad det var tänkt, men behövde inte innebära en katastrof utan kunde leda till en intressant 

utgång. Det var ett förhållningssätt som kunde lära barnen hantera egna misslyckanden på ett 

konstruktivt sätt. Samma förskollärare lyfte även att det var viktigt att våga visa sina kompetenser och 

vara stolt över det man kan, samt behovet av att tydliggöra att alla är bra på olika saker och därmed 

accepterat att göra något på olika sätt. Att sitta och rita tillsammans med barnen var för henne ett sätt 

att vara stolt över det man kan och agera som förebild för dem. På så vis kunde barnen lära sig att 

också att våga ta plats med sina kompetenser. 

 

 
 
 

I denna del presenteras en diskussion kring de styrkor och svagheter studiens valda metoder kan ha. 

Sedan följer en diskussion av studiens resultat i förhållande till tidigare presenterad forskning, och där 

studiens syfte och frågeställningar legat som grund.  

6.1 Metoddiskussion 

 
I studien har vi använt oss av intervjuer för att få syn på förskollärares erfarenheter och kunskaper 

kring skapande. Vi har också genomfört en miljöobservation för att synliggöra hur förskollärarna 

organiserar förskolans skapandemiljöer. I dessa har vi velat se både hur förskollärares kunskaper och 

utformningen av miljön kan bidra till barns lärande och identitetsskapande. Vi hade till en början 

tänkt begränsa skapande till begreppet bildskapande i enlighet med Braxell (2010), men efter analysen 

6. Diskussion och slutsatser 
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av intervjuerna insåg vi behovet av att ta andra aspekter av skapande i beaktning, då förskollärarna 

också kopplade verksamhetens skapande till bygglek och teater. 

 

Vardera förskola i studien var bekant för någon av oss. Det bidrog till att en av oss hade en tidigare 

relation till platsen och förskollärarna. Därmed hade en av oss en förkunskap om verksamheten och 

förskollärarnas arbetssätt, vilket kan innebära både för- och nackdelar för studien. En nackdel kan 

vara att det påverkar innehållet i intervjun på så sätt att den som har en tidigare relation till förskolan 

omedvetet leder in förskolläraren på samtalsspår som kanske inte annars hade berörts. En fördel 

enligt Bryman (2011) kan vara att en djupare kunskap om verksamheten kan ge en mer fyllig och 

rättvis bild av deras arbetssätt.  

 

Då vi båda var närvarande vid intervju tillfällena var vi medvetna om att det kan ha bidragit till 

känslan av en undergiven position för intervjupersonen. Då en av oss var bekant med intervjupersonen 

upplevde vi ändå att det skapades en relativt avslappnad stämning under intervjun. Vi upplevde att 

förskollärarnas trygghet kunde variera beroende på deras kunskapsmässiga bas inom området. Ett av 

arbetslagen efterfrågade intervjufrågorna i förväg, men godtog ändå en intervju med oförberedda 

frågor utefter vår motivering av att vi ville ha ett avslappnat samtal. Dessutom önskade vi i enlighet 

med Bryman (2011) ett kravlöst samtal med tyngd på intervjupersonerna egna uppfattningar och 

synsätt. Genom våra observationer fick vi en kompletterad bild av hur förskollärarna arbetade med 

skapande. Då en förskollärare medverkade under observationen fick denna också möjlighet att lägga 

till eller förklara sådant som inte framkom under intervjun. 

 

Då vårt syfte var att synliggöra förskollärarens perspektiv nöjde vi oss med att endast intervjua 

förskollärare och observera skapandemiljön och sedan basera vårt resultat på denna empiri. Om vi 

hade strävat efter en djupare bild där så många perspektiv som möjligt tagits i beaktning, hade vi i 

enlighet med Christoffersen och Johannessen (2015) kunnat komplettera studien med fler metoder 

som att exempelvis genomföra observationer av skapande aktiviteter där barn och förskollärare 

samspelat. Då hade vi kunnat få en mer nyanserad bild där barnets perspektiv synliggjorts på ett bättre 

sätt. I efterhand ser vi att studien hade berikats och förstärkts av intervjufrågor med direkt koppling 

till barns identitetsskapande. I nuläget är slutsatser kring detta baserade på förskollärares övriga 

uttalanden under intervjuerna och utifrån miljöobservationerna, samt stöd i tidigare forskning.  

6.2 Resultatdiskussion 

 
I resultatet såg vi en tydlig röd tråd i förskoleavdelningarnas sätt att arbeta och resonera kring 

skapande, där de påverkades av sina olika förutsättningar inom organisation, ekonomi, lokaler, 

bemanning och även intresse inom arbetslaget. Då det kom till upplevelsen av kunskap fanns det en 

mer uttalad osäkerhet hos förskollärarna på Trollet, medan förskollärarna på Stormen uttryckte en 

större trygghet. Deras kunskaper påverkade sedan tydligt hur de organiserade sin skapande 

verksamhet.  
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Estetiska lärprocesser är i enlighet med Häikiö (2007) ett samlingsbegrepp för lärande som sker inom 

alla former av barns kreativa skapande, där de både ges möjlighet att uttrycka sig samt tillägna sig 

kunskap. Vygotskij (1995) såg barns möjlighet att använda fantasi och kreativitet som tydligt kopplat 

till lärande, utefter hans teori kunde tillfällen på de två förskoleavdelningarna som möjliggjorde en 

kombination av dessa faktorer tolkas som mest gynnande för barns estetiska lärprocesser. Utefter 

Häikiös (2007) förklaring av begreppet estetiska lärprocesser, ser vi det genomlysa både planerade och 

fria skapande aktiviteter på båda förskoleavdelningarna. Vi ser att barns lärande skulle kunna ske då 

förskollärarna använder skapande som mål och medel, då barn får lära sig olika tekniker eller genom 

skapande får tillägna sig kunskap inom olika ämnen som språk, matematik och naturkunskap.  

 

Då studien stannat vid förskollärarnas perspektiv och inte innefattat att följa barnens lärprocesser i 

praktiken, kan vi enbart göra antaganden med stöd av förskollärarnas uttalanden samt tidigare 

forskning om vart de estetiska lärprocesserna skulle kunnat äga rum. Därmed har vi valt att inte 

benämna själva begreppet i något specifikt sammanhang. 

6.2.1 Teoretisk förankring 

 
I studien har vi haft ett sociokulturellt perspektiv i fokus som utgår från Vygotskijs teori om att ett 

tänkande, kännande och kommunicerande sker i sociala och kulturella sammanhang (Säljö, 2011). 

Genom våra intervjuer och miljöobservationer fick vi en uppfattning om hur de olika miljöerna och 

aktiviteterna på avdelningarna gynnade ett sociokulturellt lärande. Änggård (2005) menar att lärande 

sker då barn skapar tillsammans. Båda avdelningarna erbjöd barnen miljöer där möjligheter fanns att 

skapa gemensamt, men på Trollets avdelning var uppfattningen om barnens behov att skapa i grupp 

särskilt tydlig. Trollets förskollärare pratade om att de äldsta barnen hade ett behov av att tillsammans 

sitta och småprata kring gemensamma samtalsämnen då de skapade, och är enligt Änggård (2006) en 

situation då identitetsskapande kan ske. Enligt Dahlbeck och Persson (2010) kan barnen genom att 

kommunicera, känna och reflektera i samband med skapande få kunskap om sig själva och andra. 

Barnen på avdelningen Stormen angavs också ägna sig åt ett fritt skapande i social form, då de ofta 

inspirerade varandra till ett deltagande i olika skapandeprojekt. Skillnaden mellan avdelningarna var 

att förskollärarna på Stormen arbetade för att uppnå ett individuellt anpassat skapande för barnen 

genom att det skulle finnas möjlighet att skapa utefter behov och intresse. I intervjuerna av 

förskollärarna på Stormen framkom en tydligare sociokulturell bild av förskollärarens roll vid 

lärandesituationer. Enligt Säljö (2011) krävs stöd och hjälp av en vuxen i barnens approprierade av 

olika medierande redskap, detta blev tydligt på avdelningen då förskollärarna introducerade tekniker 

kring lera i syfte att barnen sedan själva skulle kunna hantera materialet och komma längre i sitt 

lärande på egen hand. På båda förskoleavdelningarna använde barnen i sitt skapande fysiska redskap 

som papper, pennor och plastpärlor, och med hjälp av dessa skapade de kulturella redskap som bilder 

eller mönster, och med dessa kunde barnen kommunicera och förmedla en känsla eller en tanke (Säljö, 

2012). 
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6.2.2 Historiska influenser 

 
Förskolan har ett brokigt förflutet inom vilka ramar barn förväntas skapa, och dessa påverkar på olika 

sätt det vi ser i dagens förskola. Idag förekommer regelbundna inslag av styrda skapande aktiviteter i 

förskolan som kan liknas vid Fröbels traditioner där skapandet har ett förutbestämt mål och struktur 

(Bendroth Karlsson, 2008). Dessa aktiviteter förekom i olika utsträckning på båda avdelningar, och 

kommer beröras längre fram i diskussionen. Bendroth Karlsson (2008) beskriver en vändning från det 

kontrollerade skapandet till det fria skapandet under barnträdgårdens senare tid, och Dahlberg och 

Åsén (2011) beskriver vår senast influens på förskolan som i enlighet med Reggio Emilias filosofi 

beskriver det kompetenta barnet som får utforska, utrycka och lära sig genom sina sinnen. Inslag från 

samtliga traditioner kunde vi urskilja på båda förskoleavdelningarna. Förskolans skapande i allmänhet 

har historiskt varit att rita och pyssla (Paulsen, 1996). Samma aktiviteter framkom som exempel på 

förekommande skapande som barnen ägnade sig åt på båda förskoleavdelningarna. Förskolläraren S2 

på Stormen problematiserade förekomsten av dessa aktiviteter eftersom hon ansåg att de inte 

utmanade dem då redan gjorde detta hemma. Därför menade hon att deras verksamhet behövde 

erbjuda andra skapande aktiviteter. Förskollärarna på Trollet såg dessa aktiviter som en tillgång under 

barns fria lek och skapande då barnen kunde vara självgående och inte krävde någon stöttning av 

förskollärare. 

6.2.3 Mål och medel 

 
På båda förskoleavdelningarna framkom genom intervjuerna att förskollärarna i varierande 

utsträckning använde skapande som både mål och medel. På Trollets avdelning användes främst 

skapande som medel för att uppnå annat lärande (Lind, 2010). På vägen dit användes olika tekniker 

och material, vilket då blev ett mål i sig. I enlighet med Paulsen (1996) kan detta då ha skett i alldeles 

för snabb takt för att barnen skulle hinna ta det till sig i sitt eget skapande och med hjälp av materialet 

kunna uttrycka sig. På Stormens avdelning använde förskollärarna främst skapande som mål då 

barnen tillsammans i enlighet med Säljö (2012) genom appropriering fick lära känna olika material 

och fokuserade på processen kring detta. Förskollärarna hade en medvetenhet om att skapande 

innefattade en mängd olika lärandemål på vägen, därmed kunde de ge barnen tid och utrymme att 

utforska med material och behövde inte stressa med att planera in olika lärandemål i skapandet som 

tog överhand. 

6.2.4  Förskollärares och barns ändamål 

 
Förskollärare och barn tenderar att ha olika ändamål med sitt skapande. Där förskollärares syfte är att 

uppnå olika lärandemål medan barns syfte är att knyta gemenskap och kommunicera med sina 

kamrater (Änggård, 2006). Detta blev tydligt genom intervjuerna av förskollärarna på båda 

avdelningarna, där deras ändamål framkom i de planerade aktiviteterna och barnens ändamål blev 

tydliga under deras fria skapande aktiviteter. På de olika avdelningarna blev det tydligt att barnen 

under den fria tiden ägnade sig åt olika typer av skapande, både genom materialutbud och synliga 

skapelser i miljön. På Stormen fanns alster av barnen som var både två- och tredimensionella i flera 
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olika tekniker och material, och på Trollet fanns främst målade tuschteckningar och ritmallar. Även 

byggleken på Trollet visade ett skapande, men det är ett skapande vi valt att lägga mindre fokus på i 

studien eftersom det faller utanför ramarna kring definitionen bildskapande (Braxell, 2010). Det som 

berättades och det vi såg kan förstås som ett resultat av det Änggård (2006) konstaterar att barns 

skapande formas efter det förskolan erbjuder. 

6.2.5 Didaktiska konsekvenser 

 
Förskollärares syn på skapande påverkar vad som blir tillåtet och tillgängligt att göra (Lind, 2010). En 

gemensam vision på båda förskoleavdelningarna var att barnen skulle kunna vara självständiga i sitt 

skapande men strategierna för att nå ditt var olika, vilket framkom under både intervjuerna och 

utformandet av skapande miljöerna. Förskollärarna på Stormen arbetade för barnens självständighet 

genom att låta dem utforska och bekanta sig med ett fåtal material åt gången. På så sätt gavs de 

möjlighet att kunna hantera materialet både i form av teknik och skötsel. Exempelvis behövde leran 

plastas in för att inte torka och penslarna behövde sköljas för att inte bli förstörda. Då barnen hade fått 

lära sig tekniken, exempelvis att rulla bollar eller ringla ormar i lera kunde de i enlighet med Säljö 

(2011) sedan internalisera sin tidigare kunskap i ett nytt sammanhang då de skapade labyrinter. Då 

barn har fått kunskap i hur materialet ska användas kan allt vara tillgängligt. Förskollärarnas tro på 

barns förmåga blev tydlig i miljön genom att det fanns rikligt med tillgängligt skapande material 

(Braxell, 2010). På Trollets avdelning lades tyngden på att barnen skulle få pröva olika material och 

teknik, därmed låg inte fokus på att barnen skulle lära sig att hantera dessa på ett djupare plan. 

Resultatet av detta kunde enligt Paulsen (1996) bli att barnen varken hann lära känna materialet eller 

kunde börja använda det i eget syfte. Det kunde också leda till att barnen inte klarade att använda 

materialet självständigt (Barnes, 1994). Förskollärarna uttalanden och avdelningens tillgänglighet av 

material visade att många skapande aktiviteter upplevdes allför personalkrävande för att kunna 

utföras. Dessa yttranden speglades också i miljön då Braxell (2010) menar att det frånvarande 

materialet också är något förskollärarna styr över.  

6.2.6 Fantasi och kreativitet 

 
Fantasi kommer ur erfarenhet och upplevelser, det är grunden för kreativitet och innebär att kunna 

kombinera ihop något nytt (Vygotskij, 1995). På avdelningen Stormen fick barnen utlopp för sin 

kreativitet exempelvis när de under sin fria tid använde olika material och tekniker i sitt skapande och 

gjorde rekvisita till sin lek. Barnen använde sin tidigare kunskap och erfarenhet för att skapa något 

nytt (Vygotskij, 1995). Även på Trollets avdelning var barnen i enlighet med Änggård (2006) kreativa 

inom de ramar som erbjöds. Trollets förskollärare lät barnen utveckla sitt redan befintliga intresse för 

exempelvis bygglek. Denna aktivitet kunde ge barnen möjlighet att kombinera kunskapsmässiga och 

kreativa delar i sina lärandeprocesser genom att pröva olika byggtekniker och experimentera med 

egenskaper hos olika material, då kunde även ett kunskapande ske (Häikiö, 2007). Till skillnad från 

Trollets arbetssätt utvecklade Stormens förskollärare ständigt invanda aktiviteter då de var medvetna 

om att barnen utvecklade ett intresse även för det nya som erbjöds.  
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De skapande aktiviteter som kan anses vara reproduktion på förskoleavdelningarna var exempelvis när 

barnen lade pärlattor eller ritade efter ritmallar (Änggård, 2006). Eftersom barnens intresse och 

erfarenheter skall vara utgångspunkten för deras skapandeaktiviteter, behövs en tillåtande atmosfär 

även för detta (Häikiö, 2007). Förskollärarna på Trollet såg inte dessa aktiviter som särskilt kreativa 

och förskollärarna på Stormen uttryckte vissa av dessa aktiviteter som pyssel. Här finns en möjlig 

historisk koppling som lever kvar inom dagens förskola som pekar på att det fortfarande är att föredra 

om barnen visar en uppfinningsrikedom och kreativ förmåga som gynnar dem i framtiden (Bendroth 

Karlsson, 2008; Lundgren, 2012). På båda avdelningarna såg ändå förskollärarna ett värde i 

aktiviteterna då det fanns ett intresse för dem hos barnen, därför fanns detta material alltid 

tillgängligt, vilket är viktigt enligt Änggård (2006). En annan likhet var att förskollärarna på båda 

avdelningarna försökte utmana barnen i dessa aktiviter för att ta dem ett steg längre i tillägnandet av 

tekniker eller möjligheter hos ett material, exempelvis då de inspirerade dem till att utveckla nya sätt 

att lägga pärlplattor eller arbeta med ritmallar. På så sätt utmanades barnen i enlighet med Säljö 

(2012) i deras proximala utvecklingszon.  

6.2.7 Förskollärares förhållningssätt och barns identitetsskapande 

 
I ett sociokulturellt perspektiv sker all mänsklig utveckling där individens tänkande och 

identitetsskapande i en ständigt pågående social process. Genom sociala och kulturella erfarenheter 

formas människans tänkande, kännande och kommunicerande (Säljö, 2011). Enligt Änggård (2005) 

ägnar sig gärna barn åt skapande i sociala former. I detta ges de möjlighet att uttrycka sig och 

kommunicera med varandra genom att betrakta och uppleva varandras skapande (Dahlbeck & 

Persson, 2010). Med den här utgångspunkten så ser vi hur barnen kan formas som individer och tro på 

sig själva i sitt skapande genom de miljöer och möjligheter till lärande som erbjuds genom socialt 

sampel. 

 

På Trollets avdelning såg förskollärarna betydelsen av det sociala samspelet under barnens skapande 

aktiviteter. Förskollärarna på Stormen i sin tur strävade efter möjligheter för barnen att skapa 

individuellt utefter sina behov och intressen, och att de då i enlighet med Paulsen (1996) skulle uppnå 

en självständighet i sitt skapande som syftade till att de skulle växa som individer. Genom att 

förskollärarna placerade materialet tillgängligt i miljön visade de enligt Braxell (2010) tilltro till 

barnens förmåga och kunde på så sätt stärka barnens tro på sig själva. Detta resulterade i att barnen i 

enlighet med Häikiö (2007) också använde olika material för att skapa på egen hand. De gavs också 

enligt Dahlbeck och Persson (2010) möjlighet att känna, reflektera och uttrycka sig vilket även är 

viktigt för ett identitetsskapande. Miljön på Trollet visade att ett identitetsskapande uppmuntrades 

genom att barnen fick utveckla sitt intresse för att bygga i olika material, och på så sätt fick de i 

enlighet med Häikiö (2007) inspiration till vad de ville uttrycka utefter sina intressen. På båda 

förskoleavdelningarna uttryckte förskollärarna en svårighet i att utmana och uppmuntra barnen på en 

individuell nivå. Det krävde att förskollärarna kände sin barngrupp och prövade olika arbetssätt för att 

främja barnens tilltro till sin egen förmåga. Häikiö (2007) lyfter vikten av att skapandeaktiviteter ska 

utformas utefter barns erfarenheter och detta ser vi genom förskollärarnas strategier att hjälpa barnen 
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att känna att de kan lyckas. Ett exempel är när Stormens förskollärare lät barnen använda kakelplattor 

vid målning med flaskfärg, i stället för att ha färgen otillgänglig för dem.  

 

Enligt Braxell (2010) har alla barns skapande ett värde och duger att visa upp. Det kan 

problematiseras i förhållande till förskollärare S2 tidigare uttalande om att allt barns skapande inte 

bör hängas upp på väggen. Yttrandet upplevdes av oss till en början motsägelsefullt då det inte stämde 

överrens med deras övriga uttalande om tilltro till barnens förmåga, men efter en välmotiverad 

förklaring kändes det ändå logiskt. Även om barnen själva hade inställningen att allas skapande hade 

samma värde var det inte säkert att andra betraktare pratade om teckningarna på samma sätt, eller att 

vårdnadshavare kände sig bekväma med att just deras barn inte presterat i likhet med sina kamrater. 

Om varken barn eller vårdnadshavare kände till att arbetslaget aktivt avstått från att exponera vissa 

specifika teckningar blev risken mindre att kränka någon i det valet. 

 

Braxell (2010) gör en tydlig koppling mellan förskolans traditioner och förskollärarnas syn på 

skapande och sig själva som skapande individer, då dess tidigare erfarenhet och upplevelser av 

skapande påverkar hur de förhåller sig till ämnet i sin yrkesroll. I mötet med de två arbetslagen 

upplevde vi en konflikt mellan förskollärares olika sätt att förhålla sig till sitt eget skapande 

tillsammans med barnen. Förskolläraren T1 på Trollets avdelning menade att det var bäst att avstå 

från att rita ihop med barnen då det fanns en risk att lägga nivån för högt och utsätta barnen för 

prestationsångest. Detta kan problematiseras då barn behöver förebilder som visar att de tror på sig 

själva som skapande individer (Braxell, 2010; Odegard, 2015). Förskollärares agerande kan även leda 

till konsekvenser för barnens tankar om sin och andras förmåga att skapa (Barnes, 1994). 

Förskolläraren S1 på Stormens avdelning uttryckte att det tvärtom var främjande för barnen att rita 

tillsammans med dem då de behövde en förebild i skapandesammanhang. Det var viktigt att belysa 

mångfald ur en positiv bemärkelse och att alla har olika kompetenser, då barnen behövde uppleva 

detta för att tro på sig själva och sitt skapande. 

6.2.8 Slutsatser 

 
De slutsatser vi av studien kunnat göra är att förskollärares erfarenheter och kunskaper påverkar hur 

de planerar och organiserar skapande aktiviteter, samt vilket material som blir tillgängligt i miljön.  

Detta avgör också barns möjligheter till skapande, och kan även bidra till barns lärande och 

identitetsskapande på olika sätt. Förskollärarna som beskrev sin kunskap bristfällig hade också en 

verksamhet där bildskapande tog mindre plats och där barnens skapande under deras fria tid i stället 

fick råda fritt utifrån det material som erbjöds, då förskollärarna ansåg att skapande skedde hela tiden. 

Förskollärarna som upplevde en större trygghet i sin kunskap hade en verksamhet som genomsyrades 

av bildskapande, dessa förskollärare ifrågasatte gamla rutiner och aktiviteter och utmanade både 

barnen och sig själva i att lära sig använda nya material och tekniker. Förskollärarna som uppgav sig 

relativt trygga i sin kunskap resulterade också i att barnen tilläts ta för sig av ett rikligt material och 

därmed också ägnade sig åt ett mer kreativt skapande under sin fria tid. Det vi kunnat förstå genom 

studien är att förskollärare som gett barn möjlighet att utveckla sin förmåga att använda ett visst 
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material också sett barnen kunna hantera, skapa, utforska och uttrycka sig genom materialet på ett 

självständigt sätt. På så sätt ser vi hur förskollärarna har kunnat stödja barnen till en positiv 

självuppfattning som lärande och skapande individer, men också kunnat främja deras tilltro till sin 

egen förmåga (Skolverket, 2010). 

6.2.9 Studien i praktiken 

 
I praktiken skulle vårt resultat kunna tillämpas genom att förskollärare kan få inspiration och nya 

tankesätt kring skapande i sin egen verksamhet och hur deras idéer och visioner skulle kunna 

införlivas. Studien skulle kunna leda till reflektion om vilka arbetssätt som bäst gynnar barns lärande, 

och hur detta skulle kunna verkställas och organiseras i förskolans verksamhet. Ett underlag för vidare 

diskussion kan vara avdelningarnas genomgående önskan att uppnå självständiga barn som kan 

hantera material på ett ansvarsfullt sätt och barn som kan skapa på ett kreativt sätt, och hur didaktiska 

val kring miljöer och förhållningssätt kan bidra till detta. Genom studien har vi upplevt att 

förskollärare överlag är medvetna om vad de vill uppnå, men att de på vägen kan möta hinder i sin 

verksamhet som gör det svårt att genomföra. Detta kan kräva förändringar både i organisation och 

arbetssättet för att kunskaper ska kunna omsättas i praktik och idéer ska kunna bli levande. Vår tro är 

att det är viktigt att förskollärare förhåller sig reflekterande kring vad de vill uppnå i sin verksamhet, 

och om det arbetssätt och förhållningssätt som råder i verksamheten ger de konsekvenser som önskas 

för barnens lärande och identitetsskapande. 

6.2.10 Fortsatt forskning 

 
Vår studie skulle kunna leda till fördjupad forskning om hur förskollärares didaktiska kunskaper kring 

skapande påverkar utformningen av skapandemiljöer och aktiviteter. För fortsatt forskning skulle det 

också vara intressant att inta ett barn perspektiv för att se hur förskollärares förhållningssätt påverkar 

barnens sätt att skapa och vara kreativa utefter sina önskemål. 
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