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Sammanfattning 
Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att ge barnet möjlighet att utvecklas i sin 
skapande förmåga och att kunna uttrycka sina tankar, erfarenheter och upplevelser genom 
estetik. Förskolan ska ge utrymme för barns fantasi och kreativitet. Syftet med studien är att 
fördjupa kunskapen om hur förskollärare kan arbeta med bildskapande i förskolan och om 
hur förskollärarna använder den skapande verksamheten för att främja barns lärande och 
utveckling. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem yrkesverksamma pedagoger 
och utgår från Deweys ”Learning by doing” - konst som erfarenhet och Vygotskijs 
kreativitetsteori som teoretiska begrepp. Studien synliggör hur pedagoger uppfattar att de 
arbetar med bildskapande i förskolan och hur de använder den skapande verksamheten för 
att främja barns lärande och utveckling. Av studien framkommer att pedagogerna uppfattar 
att skapande har en nyckelroll i barns mångsidiga utveckling. Pedagogerna upplever att det 
största hindret i den skapande verksamheten är tiden. Ett arbetssätt som framkommer är att 
barnen ofta inte kan välja vilka material de vill jobba med och att pedagogerna bestämmer 
ganska mycket i början. I studien framkommer även att det är flera andra viktiga faktorer 
som påverkar skapandearbetet i förskolan, exempelvis miljö, material, pedagogers 
förhållningssätt och kunskaper i skapandeämnen. Pedagogerna uttrycker en önskan om mer 
fortbildning när det gäller skapande för att få mer kunskap och inspiration i ämnet.  
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1. Inledning  
Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) uttrycker tydligt att förskolan ska lägga fundamentet 
för ett livslångt lärande. Det ska vara lärorikt, roligt och tryggt för alla barn som är delaktiga 
i förskolan. I läroplanen (Skolverket, 2016) sägs det att förskolans uppdrag är att låta barnet 
skapa och kommunicera med hjälp av olika estetiska medel, och bild fyller därför en viktig 
funktion i förskolans strävan att främja barns lärande och utveckling. Att skapa kan handla 
om att forma, konstruera, använda material och teknik samt även använda multimedia- och 
informationsteknik. I Änggårds (2006) forskning, Barn skapar bilder i förskolan, framhålls 
att bildskapande av tradition är ett grundläggande inslag i förskolans verksamhet, både som 
planerad aktivitet och som en av de aktiviteter barnen kan välja under fri lek. Barns bilder 
kan ses inte bara som en social aktivitet utan också som en del av kamratkulturen. 
 
Under yrkesarbete på olika förskolor, både kommunala och fristående, och under 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har jag upplevt att skapande är en viktig del av 
barnens lärande i förskolans vardag. På olika förskolor har jag märkt att det ofta finns ett 
skapande rum där barnen kan rita, måla och skapa något med olika material. Detta rum 
kallas exempelvis ateljén, verksamheten eller målningsrummet. Jag märkte att det finns 
skillnader och likheter rörande den utformade skapandeverksamheten på de olika 
förskolorna. Skillnader kan vara att en del av dem har ett skapande rum som ser tråkigt och 
inte så levande ut, medan andra skapande rum ser mer stimulerande och lockande ut. 
Likheterna kan vara att det finns massor av olika material i rummet, till exempel olika typer 
av papper, dagstidningar, vita papper, färgade papper och silkespapper. Det finns olika typer 
av penslar och olika sorters färg, såsom akrylfärg, flytande täckfärg, akvarellfärg, 
temperablock, oljepastell och vaxkrior. Det förekommer även olika typer av grafiskt 
material såsom ritkol, blyertspennor och tuschpennor, och naturmaterial, bland annat 
pinnar, kottar, stenar, lövar, återanvända material och så vidare.  
 
Nordin-Hultman (2004) skriver i sin avhandling Pedagogiska miljöer och barns 
subjektskapande att materialets placering är av stor vikt, eftersom det visar vilka möjligheter 
barnen har att skapa mening. Nordin-Hultman (2004) menar vidare att materialen bör vara 
placerade centralt så att barnen alltid har tillgång till det och materialet bör vara sådant som 
lockar till barnens uppmärksamhet och ger dem utmaningar. Även Änggård (2006) och 
Westerlund (2011) betonar pedagogers uppgift att skapa en tillåtande miljö, bland annat 
genom att placera material så att barnen själva kan nå och använda det. Fredriksen (2015) 
hänvisar till Nordin-Hultman (2004) som poängterar att ostrukturerade material kan skapa 
fler möjligheter utifrån varierande erfarenheter och bland annat berör det fantasifulla 
tänkandet, personliga uttryck och egna problemlösningar. Däremot har forskning som berör 
svenska förskolor visat att material som främst passar för barns skapande arbete i många 
fall inte är tillgängliga för barnen. Pedagoger väljer bort sådana material på grund av att det 
orsakar extraarbete med städning för dem (Nordin-Hultman, 2004). Det är ett problem att 
det finns ett skapande rum med massor av olika resurser i förskolorna men att de ibland inte 
utnyttjas fullt ut. En viktig frågeställning är därför hur pedagogerna arbetar med skapande i 
förskolan och hur ofta barnen får möjligheter och tillgång att använda resurserna som finns 
i rummet.  
 
Arbetet med skapande är även något som har intresserat mig under min utbildning. Utifrån 
detta intresse och det pedagogiska problemet ville jag därför ta reda på vad skapande betyder 
för pedagoger och hur pedagogerna använder den skapande verksamheten för att främja 
barnens lärande och utveckling i förskolans vardag. 
 
I studien används begreppen skapande, bildskapande och bild som likvärdiga. Skapande 
syftar med andra ord huvudsakligen på bildämnet. Min definition av begreppet skapande är 
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skapande verksamhet med två- och tredimensionella sätt att uttrycka sig på. Som ovan 
nämnts går det att använda olika material som finns i den skapande verksamheten; olika 
sorters papper, pennor, penslar, färger, tejp, lim, lera, sax, naturmaterial och återanvända 
material m.m.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare kan arbeta med 
bildskapande i förskolan och om hur förskollärarna använder den skapande verksamheten 
för att främja barns lärande och utveckling.  
 
* Vilken är förskollärares syn på barns lärande i den skapande verksamheten i förskolan?  
* Hur uppfattar förskollärarna den fysiska miljöns betydelse för den skapande 
verksamheten?  
* Hur använder förskollärarna den skapande verksamheten för att bidra till barns lärande 
och utveckling?  
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2. Bakgrund 
Här följer en genomgång av olika teorier, aspekter och forskningsresultat som kan ha 
betydelse för studien. Barns bildskapande har varit föremål för omfattande studier och 
utbudet av material är stort. Först görs en redovisning av teoretiska begrepp och därefter en 
övergripande genomgång av relevant litteratur, förskolans styrdokument och aktuell 
forskning. Avsnittet är uppdelat i fyra huvudrubriker med underrubriker som tillsammans 
beskriver skapande i förskolan; Teoretiska begrepp, Skapandets betydelse för barns 
lärande, Viktiga faktorer i förskolan för barns bildskapande, och Förskollärares 
förhållningsätt till barns bildskapande. 
 
2.1 Teoretiska begrepp 
Under detta avsnitt beskrivs begreppen Deweys ”Learning by doing” och ”konst som 
erfarenhet”, Vygotskijs kreativitetsteori och Reggio Emilia-pedagogik som teoretisk ansats. 
Dessa begrepp kommer användas för att analysera och diskutera förskollärarens arbete med 
bildskapande i förskolan. 
2.1.1 John Deweys “Learning by doing” 
Enligt John Dewey (1859-1952), amerikansk filosof och pedagogisk teoretiker, är det 
viktigt att knyta samman teori och praktik. Hans kända uttryck ”Learning by doing” beskrivs 
enligt följande:  

Lära genom att göra, slagord formulerat av John Dewey (1859-1952) med 
utgångspunkt i pragmatismen som kunskapsteori (att kunskap uppkommer som 
en följd av att vi gör något med verkligheten), och med syfte att göra skolgång 
och utbildning, demokratiska genom att lägga ansvaret för inlärningen på de 
lärande själva. (Egidius, 2008, s.398) 

Deweys pragmatism innebar att lärarna skulle utgå ifrån barns och ungdomars egna sätt att 
uppfatta sin verklighet och därför vara sak- och temainriktad i stället för ämnesorganiserad. 
Enligt Dewey ska undervisningen vara barncentrerad och anpassad till barn med olika 
förutsättningar. Konsekvensen av denna syn på kunskap är att undervisning inte ska 
bedrivas i form av katederlektioner utan genom projektarbeten i smågrupper (Egidius, 
2008). 
Fredriksen (2015) betonar i sin doktorsavhandling att ”konst som erfarenhet” inte är ett nytt 
synsätt, däremot tycks det vara en del av nutidens världsomfattande trender. Erfarenheter 
och kroppen anses vara signifikanta för lärande i allmänhet, inte bara vad gäller estetiska 
ämnen.  Fredriksen (2015) anser att John Deweys bok Art as experience är en essentiell 
inspirationskälla vad gäller denna trend och att ”konst som erfarenhet” är den mest 
tillämpliga konstsynen i dagens förskola och förskollärarutbildning. 
  
2.1.2 Vygotskijs kreativitetsteori 
Enligt Vygotskij (1995) består sambandet mellan fantasi och verklighet i att fantasin alltid 
bygger med hjälp av material som hämtats från verkligheten och ingår i en persons tidigare 
erfarenheter. Fantasin kan alltid skapa nya nivåer av sammankopplingar genom att först 
kombinera verkliga element och därefter koppla samman redan färdiga fantasibilder osv. 
De originella elementen och mest orealistiska fantasiföreställningar vi skapar, dessa yttersta 
element kommer alltid att vara hämtade från en uppfattning av verkligheten. Vygotskij 
(1995) menar också att fantasins skapande aktivitet är direkt beroende av mångfalden och 
rikedomen i en persons erfarenheter eftersom dessa erfarenheter utgör det material som 
fantasikonstruktionerna byggs av. Ju rikare en persons erfarenheter är desto mer material 
disponerar hens fantasi av. Vygotskij (1995) betonar även att det är nödvändigt att utvidga 
barnets erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för dess skapande 
verksamhet. Ju mer barnet har sett hört och upplevt, desto mer vet det och kan tillgodogöra 
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sig. Ju fler verklighetselement det erfarit, desto värdefullare och produktivare blir dess 
fantasi under i övrigt lika förutsättningar. Emriksson (2017) betonar att om aktiviteter för 
barnen ska rymma kreativa handlingar i den betydelse Vygotskij avser krävs det ett 
förvånande möte emellan material, digitala medier, verktyg och olika referenser som ger 
signaler för barnen att här är ingenting omöjligt.  
 
2.1.3 Reggio Emilia-pedagogik 
Enligt Emriksson (2017) är grunden för det pedagogiska arbetet på förskolorna i Reggio 
Emilia att lyssna till barns röster, idéer och tankar, aktivt och lyhört. Tanken om att barnen 
är kompetenta gör att en ser förskolemiljön som ett ställe där barnen kan ges chanser att 
delta i sitt egna lärande. Ateljén med ett rikt material kan stimulera barnen till nya tankar 
och frågeställningar som kan utforskas och åskådliggöras. Ateljén kan skapa villkor för 
utredande, nyskapande granskningar och utvecklingsgångar där nya kunskaper skapas. 
Vidare lyfter Emriksson (2017) fram att dokumentationsarbetet ses som ett betydelsefullt 
sätt att synliggöra praktiken i förskolornas vardagar. Barnens samtal, bilder, teckningar och 
annat referensmaterial ger en bild av aktuella arbetsgångar och de frågeställningar man för 
tillfället jobbar med. Barnen blir delaktiga och kompetenta när de uppenbart ser att de hör 
till en kontext där deras inblickar, funderingar och svar tar sig uttryck i deras omgivning, 
det vill säga både på förskolan och i det omgivande samhället.  
 
2.2 Skapandets betydelse för barns lärande  
Pramling Samuelsson (2008) skriver att barn lär med kroppen, de lär sig genom att erfara 
världen med sinnena och reflektera över dessa erfarenheter. De ser, hör, känner, luktar och 
smakar på världen.  

Centralt för verksamheterna med de minsta barnen var utformandet av ett tema, 
arbetsmedelpunkt eller intressecentrum, där ett innehåll varierades genom att 
olika sinnen fick erfara detta innehåll och barnet därigenom fick kunskap om 
innehållet. (Pramling Samuelsson, 2008, s.14)  

Furness (2017) beskriver också kopplingen mellan kunskap och att aktivera olika sinnen 
men betonar hur varje barn och vuxen är olika och unik. Pedagogen måste därför nosa sig 
fram till de intressen och specialiteter som passar i barngruppen. Det är pedagogens uppgift 
att skapa de lärsituationer som möter var och ens olika personligheter. Vidare betonar 
Furness (2017) att det alltid ska finnas en stor respekt och flexibilitet inför barnens önskan. 
Detta är något som även Braxell (2010) lyfter fram och menar att om barnens insamlade 
kunskaper får möjligheter att sammanflätas med olika antaganden ur den egna fantasin kan 
deras skapande vara ett sätt att öka förståelsen för sin omvärld. 
  
2.3 Viktiga faktorer i förskolan för barns bildskapande   
Flertalet faktorer i förskolan spelar roll för barns bildskapande. Exempel på sådana är en 
positiv skapandemiljö, vilka typer av material som finns tillgängliga, hur lång tid barnen får 
att använda fritt samt hur de pedagogiska aktiviteterna planeras (Änggård, 2006). Barnens, 
förskolepersonalens och vårdnadshavares föreställningar om bildskapande har också 
inverkan på vad som är möjligt att göra (Änggård, 2006).  
 
2.3.1 En positiv skapandemiljö  
I läroplanen för förskolan står det att ”verksamheten ska genomföras så att den stimulerar 
och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande” (Skolverket 2016, s.9). Engdahl & Ärlemalm-Hagser (2015) skriver att miljön, 
”den tredje pedagogen” har som syfte att skapa möjligheter för barnens kommunikation, 
lärande och utforskande och därför är betydelsefull för barns lärande och utveckling. 
Författarna hänvisar till Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som poängterar miljöns 
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betydelse utifrån perspektivet att barn lär sig om sig själv och omvärlden genom att möta 
sin omgivning. De anser att en pedagogisk miljö innehåller material som underlättar 
samspel mellan miljöns fysiska utformning och barnen, mellan barnen, samt mellan barnen 
och vuxna i den atmosfär som förekommer på förskolans verksamhet.  
 
Braxell (2010) skriver att pedagogernas sätt att agera och ge kommentar till barens skapande 
främjar en miljö som har inflytande på skapandet. Det finns förstås olika sätt att fundera och 
agera när ett barn impulsivt kommer med exempelvis en målning som hen gjort, kanske 
även en osäkerhet om vad pedagogen faktiskt borde säga. Braxell (2010) menar att 
nuförtiden försöker hon att säga: ”Vilken härlig eller spännande bild du gjort! Jag blir 
nyfiken på hur du tänkte?” eller ” Jag blir alldeles varm när jag ser den. Vill du berätta om 
den för mig?” Sådana uttryckssätt istället för att säga ”Vad fin! Var är det för något? Vem 
är det till?” Braxell (2010) betonar också att detta synliggör för barnen att deras bilder är ett 
meningsfullt språk i sig, att bilderna påverkar samt att de är ett sätt att kommunicera och 
meddela sig med varandra. Det kan framhäva kunskaper, idéer och lärande för både barnen 
och pedagogerna. Det blir en osynlig miljö där barnen bildar sina estetiska läroprocesser 
och sätt att fundera på egna och andras bilder samt på sin egen och andras skaparförmåga. 
Om bilder är vackra eller inte är väldigt subjektivt och det går att uppleva dem och uttrycka 
sig på olika sätt. Pedagogerna kan tillsammans med barnen fastställa att alla kan tycka olika 
och ha sitt uttryckssätt. Mångfalden och olikhetens betydelse ger en motivation i 
kreativiteten (Braxell, 2010).   
 
Även Furness (2017) menar att pedagogerna kontinuerligt bör diskutera hur deras agerande 
kan påverka barngruppen. Atmosfären i barngruppen är väsentlig för arbetet. Det är viktigt 
att barnen får känna sig engagerande, bekväma och fria. Hon menar att en del barn behöver 
arbeta lite långsamt för att få ett tillfälle att bearbeta sin bild. Andra kan arbeta både snabbt 
och noga omedelbart. Pedagogerna behöver vara känsliga inför olika barns intresse och 
kunskapsfaser. Detta görs genom att lyssna, observera och pröva olika förslag och genom 
observationer av det barnen bygger, målar och tecknar. Braxell (2010) betonar vidare att i 
en positiv skapandemiljö kan risken minimeras att t.ex. få höra barn i treårsåldern säga att 
de inte kan rita en blomma. Det är klart att de kan rita sin egen blomma. I ett positivt 
skapandeklimat är det inga problem att blommor kan se ut på många olika sätt. Vidare 
betonar Braxell (2010) att en öppen, ödmjuk och tilldragande skapandemiljö influerar 
barnens lust att prova sig fram och våga skapa något nytt samt att våga misslyckas och göra 
om. Barnen kan känna förtroende för sitt skapande och för att varje bild är betydelsefull. 
Barnen kan smitta varandra med sitt bildskapande. Detta kan inspirera till nya idéer och 
sprida glädje och intresse att skapa. Även Fredriksen (2015) menar att den som fått uppleva 
känslan av att behärska något och lyckas kommer att få motivation till att ge sig på 
successivt större utmaningar och se sitt tålamod och sin uthållighet växa. Även Emriksson 
(2017) skriver att stämningen i rummet är avgörande för att barnen ska vilja och våga gå in 
i utforskande utvecklingsgångar. Pedagoger kan skapa en atmosfär som ger barnen 
möjlighet att fokusera och kunna problematisera de moment i arbetet de just kämpar med, 
tills de kan känna sig nöjda med uppgiften och vill gå vidare. När barnen känner sig nöjda 
med och stolta över sina arbeten upplever de sig själva som kompetenta.   
 
2.3.2 Material och tid  
Nordin-Hultman (2004) skriver att miljön och materialet skapar möjligheter eller hinder för 
barns subjektskapande och hur barn ser på och förstår sig själva och andra. Hon menar 
vidare att med färre material finns färre möjligheter för barn att finna meningsfulla 
sammanhang och ställa sig i en aktiv relation till omgivningen. Enligt Fredriksen (2015) är 
det viktigt med materialvariation. Det handlar om variation av material, tekniker och 
arbetsformer. Ju fler olika erfarenheter, desto fler olika möjligheter finns det för 
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sammanhang mellan dem. För att varje barn ska få möjlighet att hitta något som lämpar sig 
är det viktigt med variation så att alla barn får möjlighet att förbättra sig och känna sig 
duktiga. Vidare betonar Fredriksen (2015) att pedagoger bör se till att barnen får lagom tid 
att fördjupa sig i de specifika materialen, medierna eller uttrycksformerna. Pedagoger bör 
variera genom att uppmärksamma barnens intressen, motorik och lärprocesser. Emriksson 
(2017) framhåller även att tid är en av de viktiga faktorerna i ett projektarbete. För att kunna 
arbeta koncentrerat och fördjupa sig i intressanta frågeställningar bör riklig tid ges. Detta 
skapar ett arbetsklimat som motverkar forcerade och ytliga handlingar.   
 
2.3.3 Pedagogers roll för barns lärande i skapande 
I läroplanen (Skolverket, 2016) anges att förskollärare har ansvaret för att arbetet i 
barngruppen genomförs på ett sådant sätt att barnen ges förutsättningar för utveckling och 
lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga. Därigenom upplever de att 
det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och ställs inför nya utmaningar som 
stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Enligt Braxell 
(2010) är att härma ett sätt för både barn och vuxna att lära. Pedagoger kan på så sätt vara 
betydande förebilder med stort inflytande och bli medkonstruktörer i skapandeprocesser. 
Barnens skapande kan ses som en resa i skapandeprocessen, allt ifrån lusten och behovet att 
kunna uttrycka sig till valet av vilket material som ska användas vid kompositionen av 
motivet. Alstret blir något väldigt personligt som ingen kan bedöma eller värdera. Barnen 
avbildar sitt inre och skapelserna är följder av upplevelser. Om barnen får möjligheter att 
tala om sina bilder ges möjlighet att se vilket förhållande de har till sina bilder. Det 
förhållandet har större betydelse än skapandet i sig.   
 
Pramling Samuelsson (2008) framhäver att avsikten är att skapa ett lärande där barnen lär 
sig, erfar att de gör det samt att de intresserar och engagerar sig i att lära sig mer. Furness 
(2017) menar att pedagoger måste kunna avvakta och inte ta för stor plats och låta barnen 
vara självständiga ibland. Hur mycket pedagogerna ska vara med och styra kan vara svårt 
att avgöra, men det beror nog på hur situationen ser ut och vilka barn det berör. Fredriksen 
(2015) betonar att förskollärare måste vara uppmärksamma på barnens olika uttryck för att 
de faktiskt ska kunna se att barnen är kompetenta. Det är viktigt att förskollärare är 
tillgängliga och tålmodiga. Förskollärare måste själva hämta fram sina estetiska 
kompetenser för att kunna få tag i barnens kompetenser. Att använda sin egen estetiska 
uppmärksamhet för att vara lyssnande, omsorgsfull och förstående inför barnen är också 
viktigt. Förskollärares förhållningsätt till barn och lärande är oerhört viktigt eftersom barns 
kompetenser kan bli synliga enbart när de är godtagna och stimulerade i den sociala och 
kulturella miljön de lever i. Den vuxne har huvudansvaret men måste planera och anpassa 
undervisningen så att barn i praktiken erfar vad delaktighet, empati, respekt och 
tillerkännande betyder (Fredriksen, 2015).  
 
2.3.4 Att följa barns utveckling och lärande  
Genom att observera och dokumentera relationerna mellan barnet och allt det som pågår 
runtomkring blir det möjligt att på allvar ta in barnets behov, frågor, erfarenheter och 
engagemang. Pedagogen kan utforma och omforma verksamheten på ett stimulerande, 
utvecklande, roligt och meningsfullt sätt för alla barn i förskolan (Skolverket, 2012). 
Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) föreskriver att pedagoger fortlöpande och 
systematiskt ska dokumentera, följa upp och analysera varje barns lärande och utveckling 
samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet 
med läroplanens mål och intentioner. 
 
På ett liknande sätt skriver Sheridan & Pramling Samuelsson (2016) att kompetenta 
förskollärare, tydliga mål i verksamheten, föräldrasamverkan, varierat material, goda 
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utrymmen, små barngrupper och tydligt innehåll tycks vara essentiella förutsättningar för 
barns lärande. Den krävs ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete för att skapa 
givande lärandemiljöer och garantera och bevara likvärdigheten i förskolan. Strandberg 
(2014) menar att lärande är en rörelse från kan-inte till kan. Kan-inte är inte en defekt utan 
en biljett. Kan inte är inte någon att skämmas över. Det är av yttersta vikt att barnen förstår 
att oavsett var de befinner sig så är just det stället en bra utgångspunkt för nästa steg. Genom 
att legitimera kan-inte, säger pedagogen till barnet att det duger och kan ta ett steg till och 
att de kan ta det steget tillsammans.  
 
2.4 Förskollärares förhållningsätt till barns bildskapande 
Furness (2017) menar att förskollärare inte behöver vara kunnig målare eller tecknare. 
Däremot har förskollärare glädje och nytta av kunskaper om uttryckssätten tillsammans med 
en tro på att det går att framskapa en glädjefull lärdom. Författaren skriver att pedagogen 
behöver kunskap om vilka material som kan uppmuntra barnets personliga uttryck. Ett sätt 
att lära sig är genom att ofta pröva och diskutera i ett arbetslag. Furness (2017) menar också 
att pedagogerna behöver skaffa sig stimulans för att utvidga och förbättra de olika projekten. 
Det spelar ingen roll om det ska arbetas med dockteater, lera eller optik. Vidare skriver hon 
att det är ett plus om det är samma barn under en period för att kunna utvecklas och följa 
upp tanker och teorier i ett längre projekt. Barngruppen behöver dock inte vara helt fast. Det 
här arbetssättet gör att barnen inte behöver vara intresserade av samma sak varje dag och 
att de alltid kan hitta något som de tycker om att utföra. Det blir ofta en ingång för dem till 
andra aktiviteter. Barnen lär känna och kan lära sig av många andra barn när grupperna 
varierar. När barnen arbetar tillsammans i grupper kan de diskutera med och lära av 
varandra.  
 
Fredriksen (2015) menar att pedagoger, för att kunna leda barngruppen mot en accepterande 
gruppkultur med högt i tak och livlig kreativitet, själva först måste skaffa sig självsäkerhet, 
hänsyn, öppenhet, fantasi och kreativitet som kan överföras på andra. Detta handlar om 
pedagogernas inre processer och de måste själva försäkra sig om att de gör något med dem. 
Vidare menar Fredriksen (2015) att pedagogens införskaffande av egna erfarenheter kan 
göra den mer motiverad till att anpassa barns lek till olika material och ha kompetens att 
avgöra vilket material som är lämpligt för vilket barn. Braxell (2010) skriver att 
pedagogernas förhållningssätt till barnens skapande och kreativitet är av betydelse för 
skapandeprocesser i ett pågående temaarbete, vad bildskapandet förmedlar och vad som 
sker med barnen. Pedagoger kan ha olika avsikter med att ge barnen uppdrag, och de har 
ständigt möjlighet att bestämma sig för olika förhållningssätt. 
 
2.4.1 Alla barn kan vara kreativa 
Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) ska förskolan sträva efter att ge barnet möjlighet att 
utvecklas i sin skapande förmåga och att kunna uttrycka sina tankar, erfarenheter och 
upplevelser genom estetik. Förskolan ska ge utrymme för barns fantasi och kreativitet. 
Genom att främja kreativiteten och lusten att lära i förskolans verksamhet ges barnet på så 
sätt möjlighet att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Öhman (2011) påpekar 
att alla barn kan vara kreativa, men de behöver uppmuntran att utveckla skapandeprocessen 
genom att få chanser att prova på sina funderingar. Låtsasleken och den lekfulla 
uppfattningen är ett grundläggande villkor för den kreativa processen under livets gång. Det 
är viktigt att pedagoger använder sina kompetenser och olika metoder att bemöta det 
enskilda barnet och se dem individuellt och i grupp för att kunna ge stöd och stimulera deras 
intressen, nyfikenhet, initiativ och lust att lära. Pedagogers delaktighet, närhet, lyhördhet, 
uppmuntran och hänsyn till barnen är väsentlig i barns lärande och utveckling.   
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Även Fredriksen (2015) menar att fantasi och kreativitet leder till mångsidigt lärande och 
livskvalitet under hela livet, inte bara i barndomen. Positiv social feedback från pedagoger 
och vårdnadshavare har en stor betydelse för att motivera och främja barnens inre 
motivation och kompetens. Det uppmuntrar barnen att ta emot nya utmaningar som kan 
uppstå senare i livet. Braxell (2010) menar att kreativitet karakteriseras av många olika 
komponenter bland annat känslor, empati, estetik, olikhet, variation, flexibilitet, 
koncentration, mod, nyfikenhet och självförtroende. Förskolepersonalen ska villigt främja 
barns kreativitet, och inte ha ett förhållningssätt som i praktiken leder till att de hindras i sitt 
skapande. Änggård (2006) framhåller att på båda förskolorna i hennes studie gillade barnen 
att rita med hjälp av mallar. Barnen var mycket nöjda med sina fina bilder. Men det var 
mallarna som gjorde det möjligt att rita motiv som barnen inte bemästrade än. 
Förskolepersonal kan uppleva hjälpmedel som negativt laddade då de många gånger ses 
som en rak motsats till kreativitet. 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras den metod som valts och hur urval, datainsamling, intervjufrågor, 
genomförande, databearbetning och analys gått till. 
 
3.1 Undersökningsmetod 
Utifrån studiens syfte att fördjupa kunskapen om hur förskollärare arbetar med skapande i 
förskolan och om hur förskollärare använder den skapande verksamheten för att främja 
barns lärande och utveckling, har en kvalitativ intervjumetod valts. Enligt Löfgren (2014) 
är det värdefullt att intervjua förskollärare för att få insyn i deras arbete och en intervju ger 
ofta detaljerade och välfyllda svar.   
 
3.2 Urval 
Studien genomfördes genom att kontakt togs med fem representativa individer på tre olika 
förskolor i norra Sverige. Alla informanterna är pedagoger som jag lärt känna sedan tidigare. 
För att få bredare kunskap valde jag att intervjua pedagoger som arbetar med barn i olika 
åldersgrupper och har en bredd av erfarenheter. Fem informanterna arbetade med olika 
åldersgrupper vid olika förskolor: blandad åldersgrupp 1-5 år, blandad åldersgrupp 3-5 år, 
småbarnsgrupp 1-2 år, mellanbarnsgrupp 3-4 år och storbarnsgrupp 5 år. Alla har under sitt 
yrkesliv också arbetat med barn i andra åldersgrupper. Urvalet består av fyra utbildade 
förskollärare med mångårig erfarenhet inom förskolläraryrket och en utbildad barnskötare 
med många års erfarenhet från förskolan. I nedanstående tabell 1 sammanställs kort 
information om informanterna i denna studie. Informanterna har getts  
fiktiva namn i studien enligt följande:  
 
Tabell 1. Sammanställer kort information om informanter 
Namn År i yrket Utbildning Åldersgrupper 
Bella >5 Förskollärare 1-5år  
Elin >15 Barnskötare 3-5år 
Emma >15 Textillärare och förskollärare 5 år 
Stina >15 Förskollärare 1-2år 
Jenny >30 Förskollärare 3-4år 

 
3.3 Datainsamlingsmetod  
Kontakt togs personligen på arbetsplats, via telefonsamtal, via sms och via e-post. Tre av 
pedagogerna tillfrågades muntligt på sin arbetsplats om deltagande i studien. De andra två 
tillfrågades via mejl och sms. Enligt Löfgren (2014) är det bra att träffa pedagogerna 
personligen och knyta kontakt tidigt. Ett annat skäl till att tidigt ta kontakt med pedagogerna 
är deras pressade tidsschema p.g.a. högt tempo på förskolan. Deltagarna fick skriftlig 
information med tydlig redogörelse för studiens syfte och förutsättningar, så väl praktiska 
som etiska. Alla tillfrågade pedagoger uttryckte att de gärna vill delta i undersökningen. 
Ytterligare kontakt togs för att boka tid och plats för intervjun. För att underlätta 
undersökningen för både mig själv och informanterna valde jag att skicka missivbrev (se 
bilaga 1) och intervjufrågor (se bilaga 2) i förväg, särskilt som vissa av informanterna också 
hade uttryckt önskemål om att få ta del av intervjufrågorna i förväg. Två av intervjuerna 
gjordes i separat rum på pedagogernas arbetsplats under deras arbetstid. Två av pedagogerna 
intervjuades i hemmet. En av pedagogerna intervjuades i ett mysigt hörn på ett café. 
Intervjuerna varade 30 till 40 minuter.  
 
3.4 Intervjufrågor 
Under intervjuerna ställdes de frågor som skrivits ner i intervjuguiden (se bilaga 2). 
Intervjuguiden är konstruerad med öppna frågor och följdfrågor med studiens 
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frågeställningar som grund. Frågorna var utformade på ett sådant sätt att de skulle göra det 
möjligt att erhålla den empiri som skulle besvara syftet och frågeställningarna i studien. 
Intervjufrågorna skulle få informanterna att berätta fritt kring hur de arbetar med 
bildskapande i förskolan och hur de använder den skapande verksamheten för att främja 
barns lärande och utveckling. 
 
3.5 Genomförande  
Innan intervjun började informerade jag intervjupersonen om att hen kunde avbryta samtalet 
när som helst samt själv välja hur mycket hen ville utveckla sina svar. Pedagogen fick också 
veta att fiktiva namn och platser skulle användas i rapporten och att det inspelade materialet 
skulle raderas när uppsatsen blivit godkänd. Studien följde de forskningsetiska principerna 
om informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Löfdahl, 
2014). 
 
Under intervjun användes ljudinspelning via Ipad och mobiltelefon för att underlätta 
bearbetningen av data. Intervjupersonen beskrivs med fiktivt namn i transkriberingen och 
rapporten. ”Spelas intervjun in kan intervjuaren koncentrera sig på lyssnandet och på sina 
följdfrågor och berättaren slipper vänta och avbryta sig, vilket lätt blir fallet om man 
antecknar” (Löfgren, 2014:150). En intervjuguide användes som stöd för samtalet (se bilaga 
2). Syftet var att utgå från ett par öppna frågor som stöd för samtalet. Genom att ställa öppna 
frågor och följdfrågor kunde intervjupersonen få möjlighet att reflektera över vad som var 
viktigt för denna. Detta beskrivs i Hägg & Kuoppa (2007) som betonar att öppna frågor i de 
flesta fall ger mer information än slutna eftersom respondenten oftast ger längre och 
utförligare svar. Löfgren (2014) skriver att det är viktigt att skapa utrymme för 
intervjupersonen att forma sina berättelser, pröva olika spår och tänka högt. Genom att ställa 
följdfrågor som baseras på vad en hör visar en sitt intresse och kan varsamt vinkla in 
berättelserna mot studiens syfte om informanten drar iväg åt annat håll.  
 
3.6 Databearbetning och analysmetod 
För att en kvalitativ intervju ska gå att analysera behöver den omvandlas till text. Löfgren 
(2014) beskriver att material som erhålls via intervjuer bearbetas genom en innehållsanalys. 
De inspelade intervjuerna i studien lyssnades igenom flera gånger och allt informanterna 
sade skrevs ner ordagrant på dator. Sammantaget består det transkriberade materialet av 
runt 30 sidor text. 
 
Den transkriberade texten lästes ett flertal gånger för att få en känsla för helheten. Därefter 
grovsorterades materialet utifrån studiens frågeställningar. I dator markerades i olika färger 
citat, det informanterna hade gemensamt, och det som skiljde sig åt i deras svar. Material 
som inte ansågs relevant för studiens frågeställningar sorterades bort. För att förenkla inför 
analysarbetet gjordes en innehållsanalys med hjälp av meningskoncentrering, vilket innebär 
att forskaren drar samman informanternas uttalanden till kortare uttryckssätt i förhållande 
till studiens forskningsfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna metod valdes för att 
lättare kunna upptäcka mönster vad gäller hur de olika informanterna uppfattar och arbetar 
med skapande. Därefter strukturerades materialet utifrån studiens frågeställningar och det 
centrala innehållet i texten sammanfattades i olika teman. Teman gör att det blir lättare att 
få överblick och kunna jämföra de olika informanternas uttalanden (Kvale & Brinkmann, 
2014). Det centrala innehållet i respektive text rubriksattes således i form av teman och 
underteman (se tabell 2). På så vis kunde det viktigaste informanterna hade berättat i relation 
till studiens frågeställningar presenteras.  
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Svaren från informanterna sammanställdes med egna ord i syfte att skapa en 
sammanhängande text och texten stöddes med citat från informanterna för att göra studien 
mer tillförlitlig. Det har således skett en språklig redigering av svaren men detta har gjorts 
med omsorg för att bibehålla innebörden. Svaren analyserades och diskuterades sedan i 
relation till tidigare litteratur och forskning i avsnittet Analys och diskussion.  
 
Tabell 2. Teman och underteman i det insamlade materialet  
Frågeställning 1 Vilken är förskollärares syn på barns lärande i den skapande verksamheten 

i förskolan? 
Teman Skapandets betydelse 

Teman Inget som är fel 

Teman Pedagogers roll i barns skapande 

Frågeställning 2 Hur uppfattar förskollärarna den fysiska miljöns betydelse för den 
skapande verksamheten?   

Teman Barnen kan ofta inte välja vilka material de vill  

Teman Om pedagoger hade möjlighet skulle de vilja utveckla skapandet mer 

Frågeställning 3 Hur använder förskollärarna den skapande verksamheten för att bidra till 
barns lärande och utveckling? 

Teman Pedagoger jobbar ofta med skapande i smågrupper 

Teman Pedagoger försöker att få in mer skapande i projekten och i den fria leken 

Teman Pedagoger arbetar vidare med barnens skapelser på olika sätt 

Teman 

Underteman 
Underteman 
Underteman 
Underteman 
Underteman 
Underteman 
Underteman 

Hinder som finns i den skapande verksamheten 

• Tiden 
• Rummet 
• Avsaknad av pedagoger som brinner för skapande 
• Pedagoger har inte tillräcklig kunskap om skapande 
• Personalbrist 
• Barn som utgör hinder – ”jag kan inte” 
• Pedagogens förhållningssätt   

 
.  
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4. Resultat  
Detta avsnitt utgör en sammanställning av intervjuerna enligt ovan beskrivna metod. Här 
presenteras resultatet som framkommit ur bearbetningen av materialet. Innehållet kommer 
att struktureras med utgångspunkt i studiens frågeställningar som rubriker och 
teman/underteman som underrubriker för att göra det mer överskådligt att följa texten. I 
texten förekommer citat från pedagogerna i syfte att exemplifiera vad de har beskrivit. 
Resultaten presenteras således i tre delar: Vilken är förskollärares syn på barns lärande i 
den skapande verksamheten i förskolan? Hur uppfattar förskollärarna den fysiska miljöns 
betydelse för den skapande verksamheten? Hur använder förskollärarna den skapande 
verksamheten för att bidra till barns lärande och utveckling? 

4.1 Vilken är förskollärares syn på barns lärande i den skapande verksamheten 
i förskolan? 
4.1.1 Skapandets betydelse  
Bella berättar att en viktig del av att vara kreativ är att man utvecklas på andra sätt också. 
Kreativitet utvecklar t.ex. matematik, språk, motorik, finmotorik, känslor och alla sinnena. 
I skapandet kan pedagogerna upptäcka olika egenskaper hos barnen och lära känna dem på 
ett bättre sätt. Barn har olika intressen, vissa vill inte rita eller måla och vissa vill göra det 
hela tiden.  

Skapande är en del av förskolans vardag, barnen skapar nästan hela tiden fast på 
olika sätt. När vi är ute då skapar man i sandlådan och inne så målar vi och 
använder olika lera och det är roligt och viktigt att få jobba med händerna. 
(Bella)  

Elin berättar att skapande för henne betyder ”kreativitet och fantasi och glädje och känslan 
av att man får lyckas.” Pedagoger behöver ta skapandet på allvar och prioritera det genom 
att ge tid och plats för skapande. Även Emma berättar att alla barn måste få möjlighet att 
prova på skapandet eftersom det är ett speciellt språk i sig.  

Man kan uttrycka sig med bilder, med teckning, med skulptur. Och det blir 
liksom bestående på något sätt. Man kan prata runt omkring det. Barn är görare 
och tycker om att göra saker. Det är jätteviktigt att barnen får göra, möta och 
prova olika material och uttrycka sig. Det är jättelyckligt när man får hålla på 
med skapande. (Emma)  

Liknande tankar finns hos Stina som säger att när hon nu arbetar med de yngsta barnen 
handlar det mycket om att bara få vara kreativ och få använda alla sinnen, händerna och 
kroppen för att prova på, upptäcka, möta skapande med olika material och tekniker. När 
barnen sedan blir äldre kanske de kan utveckla sitt skapande på ett annat sätt. Både Emma 
och Stina framhåller att många barn inte får skapa och måla hemma, de kanske bara får ha 
kritor eller färgpennor hemma, kanske av rädsla för att barnen ska måla på fel ställe. Men 
på förskolan kan de erbjuda lite mer än hemma. Barnen kan få måla, prova olika material, 
hitta nånting som är roligt att göra, få kladda, få förståelse och få känsla i händerna.  
 
Sammanfattningsvis framhåller alla pedagoger att skapande i förskoleverksamheten har stor 
betydelse för barns lärande och utveckling. Det handlar om kreativitet, fantasi, glädje, 
sinnen, känslor, lust, problemlösning och uttrycksätt men också om att barn utvecklas på 
flera olika sätt när de är kreativa och lär sig när de har roligt. Samtliga pedagoger betonar 
att den skapande verksamheten och skapande i förskolan är viktigt för att barnen ska få 
möjlighet att prova, upptäcka och utvecklas i skapandet. Skapande är ett speciellt språk och 
barnet får utrycka sig på många olika sätt.  
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4.1.2 Inget som är fel  
Alla fem tillfrågade pedagogerna svarar att det finns inget som är fel i skapande.  

Man gör rätt för att det finns ingenting som kan bli fel när barnen skapar. Jag 
säger aldrig till barnen att de har gjort fel utan att hur de än gör blir det rätt. Det 
blir på deras eget sätt, från deras eget huvud, hur de själva vill göra, och det blir 
bra. (Elin) 

Liknande tankar finns hos Emma som säger att ”Vad är vacker eller ful? Det är liksom inget 
som är fel eller vacker, utan det får man känna själv.” Även Stina säger på liknande sätt att:  

Man får fantasi och göra det som man känner för. Alltså det kan bli, väl inte bli 
någonting, utan att det kan vara att man bara kan göra för att må bra. (Stina) 

Även Jenny framhåller att det är viktigt att inte ha krav på sig utan att bara göra det.  
Man kan göra med sig själv. Man får fantisera mot sig själv, hur man ser ut, är 
det en hund eller någonting. Ingenting är fel utan alla gör så gott man kan utifrån 
sig själv, sin egen syn och fantasi. Saker och ting kan se ut på olika sätt. (Jenny) 

Sammanfattningsvis påpekar alla pedagogerna att det inte finns något som är fel i skapandet.  
 
4.1.3 Pedagogers roll i barns skapande  
Bella säger att det handlar om ”att uppmärksamma barnens intressen, att hjälpa barnen att 
komma på vad de vill göra samt att utmana dem att utveckla vidare till exempel att prova 
andra tekniker och material.” Elins roll i barns skapande är ”ofta att se, bemöta, bekräfta, 
berömma och få dem att känna att de har gjort någonting som är bra.” Att se till att det finns 
tillgång till material, och att det finns tid att skapa platser i förskolan där skapande kan 
förekomma. På liknande sätt vill Stina: 

Se till att det finns saker, att de får prova, att man finns till hands och kan stötta 
dem och hjälpa dem, få dem att våga prova saker som de inte gjort tidigare. 
(Stina) 

Emma uttrycker att det ibland kan vara bra att göra det lite svårt för barnen, så att det blir 
lite problemlösning. Hennes roll är också att få dem att tordas och att ibland samarbeta. 
Jenny säger att hon är positiv och vill att ”barnen får uppleva så mycket som möjligt när 
man tycker det är roligt.” Jenny framhåller också att det är väldigt viktigt som pedagog att 
låta barn skapa utifrån sina möjligheter och hur de ser på saker, och att lyssna på dem. 
Barnen har mycket fantasi och pedagoger har mycket att lära av dem också. Det är viktigt 
att pedagoger har koll på att barnen har olika förutsättningar, att de kan få med olika saker, 
men att alla måste få vara med från början och testa och göra tokigheter.  
 
Jenny är den enda av pedagogerna som säger att det blivit mycket bättre de sista åren när 
pedagoger har blivit mer och mer medveten om vikten av skapande. Skapande kan ingå i 
allt. ”Det är inte bara måla, läsa böcker är också skapande, du kan få idéer från bokläsning 
och allt, alla intryck du får kan utvecklas i skapande.” Hon menar även att det är väldigt 
viktigt att visa barn som har problem hur de ska kunna uttrycka sina känslor och hur de ser 
på saker och ting genom att rita, måla, och använda lera.  
 
Jenny betonar även att det är viktigast att barnen får göra något själva och att de blir 
bekräftade. Hon tror att skapande är så tabu, det ska bli så fint, man ska se på en gång vad 
det är. Men det kommer mer och mer, man ser saker och ting på olika sätt. Och man säger 
inte hela tiden att det är fint, utan man säger: vad bra du gjorde den här. Man ser dem blir 
jätteglada när de får höra att de har gjort något bra, särskilt när de inte tycker om att 
exempelvis rita, eller måla för att inte bli kladdiga. Men när de har gjort något och får höra 
att de gjort det bra behöver man inte tänka så mycket på hur det blev.  
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Emma är den enda pedagogen som betonar att: 

Det är färre och färre som kan omkring skapande och som törs jobba med 
skapande. Det märks ganska ofta att man tror att man måste vara så duktig själv 
för att kunna skapa. Jag får ofta höra ”gör det du Emma för du är så duktig.” Jag 
tror att alla kan, men man måste tordas prova och man måste tordas ha mer barn 
i det här och inte att man ska vara duktig. (Emma) 

Hon önskar därför att fler fick möta mer av det i utbildningen så att de kan känna en annan 
säkerhet i det de gör. ”Det handlar inte om att vara duktig, utan att få känna glädje när man 
gör det.”  
 
Sammanfattningsvis svarar samtliga pedagoger att deras roll är en erbjudande och stödjande 
roll i barns skapande. De finns till hands och hjälper barnen, visar och lär dem hur man gör. 
De uppmärksammar barnens intressen och uppmuntrar dem till att prova olika saker, 
material och tekniker. De ställer frågor och utmanar dem att utvecklas vidare och se 
möjligheter att använda sig av skapande även i olika ämnen.  

4.2 Hur uppfattar förskollärarna den fysiska miljöns betydelse för den 
skapande verksamheten?   
Alla fem tillfrågade berättar att den fysiska miljön för den skapande verksamhet de arbetar 
med ser lite olika ut. Jenny säger att hon faktiskt tycker att nåt som har hänt de senaste åren 
är att målarrummet är mer öppet. För många år sedan så var det ett rum för i förväg planerad 
målning. Så man kunde inte bara gå in och ställa sig och måla. Det har blivit helt annorlunda 
nu, målarrummet är ett rum för alla. Pedagogen tar fram färger till barnen, ställer i ordning 
olika stationer med skapande, bygglek, leklera, klippa och klistra osv. Hon anser att det är 
viktigt att barnen bara kan få gå in och börja måla, precis som de går och leker med bilar. 
Pedagogen bör planera så att alla barn får prova något eftersom det finns barn som inte 
tycker att det är roligt att måla, en del vill inte bli kladdiga, en del vill inte göra någonting. 
Pedagogerna ska ha koll på att alla ges möjlighet att pröva på allt skapande som förskolan 
erbjuder.  
 
Bella berättar att de egentligen har en ganska bra miljö för skapande. Allting är i barnens 
höjd och stafflin hänger alltid på väggen, och där brukar de hänga upp papper så att det är 
möjligt att måla när man vill. Allting står framme så att barnen kan plocka fram papper och 
pennor när de vill rita. Elin berättar att deras ateljé är jättefin men lite för trång. De har också 
ett annat mindre rum där man kan sitta, rita, skriva och skapa på andra sätt. Emma berättar 
att ateljén inte är bra och för liten. Förut hade de stafflin där det kunde stå fyra barn och 
måla bredvid varandra. Hon vill att den torra och den våta ateljén ska ligga bredvid varandra 
så att det går att jobba tillsammans. Men det går inte att göra om eftersom de har låst fast 
sig i att byggkonstruktioner ska få mycket mer yta och också plockat bort det stora staffliet 
de hade där tidigare. Det är jättetråkigt men hon får göra det bästa hon kan av det.  

Det är verkligen inte optimalt men det handlar om att de som var tidigare tyckte 
att bild var jättesvårt och inte ville jobba med det. Och andra delar av 
verksamheten som rörelse och rollek tar en stor del av utrymmet. (Emma)  

4.2.1 Barnen kan ofta inte välja vilka material de vill  
Både Bella och Elin berättar att barnen tyvärr ofta inte kan bestämma vilka material de vill 
jobba med, även när de säger vad de vill göra och har många idéer, på grund av tidsbrist. 
Dagliga rutiner tar också mycket tid. De försöker dock att tillgodose barnens önskemål om 
det finns möjlighet. Vissa önskemål är svårare att uppfylla, till exempel att använda 
limpistol som barnet inte kan plocka fram själv eftersom det kan bränna sig. Man måste 
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vara med och man önskar att ha mer tid ibland för att kunna hjälpa, säger Bella. Även Elin 
berättar att barnen kanske säger att de vill måla. Hon säger: Okej, de kan få sätta sig och rita 
med kritorna och tuschpennorna, men de kan inte ta fram papper, färger, vatten och penslar 
just nu, för de har inte tid eller plats.  
 
Jenny berättar att det är svårt för barnen att bestämma i början.  

Pedagoger bestämmer ganska mycket för att de ska få uppfattning om vad det 
finns för material att jobba med. Sedan, när de blir äldre, har man olika stationer 
med olika material: målningsstation, leklerastation, byggkonstruktion, och då 
kan barnen välja var de vill vara. Men pedagogerna kollar ändå att alla har varit 
vid stationerna. (Jenny) 

Jenny betonar att det börjar redan med småbarnsavdelningar, de får börja där och kommer 
i kontakt med material. På liknande sätt berättar Stina att de minsta barnen erbjuds det 
pedagogerna tycker att de ska få prova på, exempelvis fingerfärg, målarfärg, olika kritor 
och pennor. Det barnen på förskolan får prova på utgår oftast från ett tema eller projekt de 
jobbar med. Hon säger att det inte går när barnen är riktigt små, ”eftersom de äter krita, och 
ritar på väggar, bordet eller lite överallt. Det blir inte så mycket just nu utan pedagoger 
måste hela tiden vara närvarande.” Emma berättar att de håller på att introducera och lära 
barnen hur man jobbar när man är i ateljén, exempelvis var det finns penslar, papper, att 
man måste använda förkläde.  

Man ger dem en arbetsordning så de kan gå dit och måla och bli trygga i att 
jobba själva. Det går inte att bara släppa in dem för då är det hoppsan hejsan. 
Det känns att de behöver lite mer stöd om hur man gör det. Men sen är tanken 
är att de kan gå och måla det de vill. (Emma) 

Sammanfattningsvis svarar alla fem tillfrågade pedagoger att barnen ofta inte kan välja vilka 
material de jobbar med. Ibland har barnen möjlighet att välja, de säger att de vill rita och så 
får de rita med krita eller penna. Ibland får de måla om de önskar, men det beror på om det 
finns tid och möjlighet. På storbarnsavdelningar kan barnen själva välja en del av materialet 
att jobba och skapa med, exempelvis saxar, lim, pennor och olika pappersmaterial. Men 
andra material som finns i ateljén, bland annat vattenfärg och flaskfärg kan barnen inte välja 
själva, eftersom de behöver lite mer introduktion och stöd från pedagoger.  
 
4.2.2 Om pedagoger hade möjlighet skulle de vilja utveckla skapandet mer 
Fyra av de tillfrågade pedagogerna uttrycker att de om de hade möjlighet skulle vilja ha en 
större ateljé med fler stafflin och mer material. Bella berättar att hon ”skulle vilja ha ett 
större förråd av skapande material, men det är också en ekonomisk fråga att det inte finns 
pengar att köpa in allt man vill ha.” Hon önskar att allt material skulle vara ännu mer på 
barnens nivå. Bella och Stina berättar att de i nuläget använder samma bord när de äter lunch 
som när de skapar. De önskar ha ett eget rum för skapandet för att inte behöva avsluta det 
de håller på med och kan fortsätta där de var. Emma berättar att hon skulle vilja att en stor 
ateljé och många material fanns tillgängliga. Hon är påverkad av Reggio Emilia-filosofi 
kring skapande. Hon skulle gärna vilja jobba mycket mer så. Där det alltid finns möjlighet 
att måla och man kan jobba mycket mer varje dag. 

Där man kan bygga upp en miljö med barnen utifrån vad man håller på med och 
jobbar med i övrigt. Det skulle vara drömmen. Men tror inte att jag kommer att 
komma dit under den här perioden. Man måste ha flera som tänker Reggio 
Emilia för att komma sig dit och det vill de inte. Man får göra det i en liten skala 
istället. (Emma)    

Sammanfattningsvis svarar flera av de tillfrågade pedagogerna att de skulle vilja ha en större 
ateljé med fler stafflin och mer material som är tillgängligt för barnen.  
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4.3 Hur använder förskollärarna den skapande verksamheten för att bidra till 
barns lärande och utveckling? 
4.3.1 Pedagoger jobbar ofta med skapande i smågrupper  
Alla pedagoger berättar att de ofta jobbar med skapande i mindre grupper, ibland händer det 
att de jobbar bara med ett barn och ibland med hela gruppen på en storbarnsavdelning. Bella 
säger att man delar upp dem lite så att de stora får göra något för sig och de små göra något 
för sig. Aktiviteter är oftast planerade för mindre grupper. Elin säger att konstruera, bygga 
eller sitta och rita med tuschpennor eller kritor blir mer individuellt, medan måla och plocka 
fram färger och de lite större projekten, det gör hon gärna i grupp. Emma berättar att hon 
gillar ”när man är liten grupp, alltså helst fyra stycken. För då hinner man fånga in deras 
tankar och hinner också jobba på annat sätt.” Hon tycker inte att stora grupper fungerar för 
det blir som ett annat spel mellan dem. Hon anser att det är optimalt att bara ha två barn 
tillsammans i ateljén, ibland är det fantastiskt när två stycken till exempel står och målar 
och börja titta på varandra och prata om det de håller på med.  
 
Likande tankar finns hos Stina som säger att ”det är roligast om de är flera tillsammans så 
att jag försöker att alltid minst ha två barn så att det blir någon kommunikation och någon 
inte bara sitter själv.” För de yngsta barnen handlar det mycket om att bara upptäcka färg, 
material, fingerfärg, alltså att få prova på ganska mycket och det ska vara lustfyllt, det är 
det som är viktigt. Även Jenny säger på liknande sätt att ”oftast var det i grupp, två-tre 
stycken, det beror på ålder på barnen.” Det är jätteviktigt att barnen redan när de är små får 
komma i kontakt med material, exempelvis känna på färg och lera, klippa, klistra, limma 
och börja skapa. För de har gemensamt att när de blir större kan de börja jobba lite mer och 
då man kan gå lite djupare med skapandet.  
 
4.3.2 Pedagoger försöker att få in mer skapande i projekten och i den fria leken 
Jenny berättar att de har skapande verksamhet varje dag, i alla fall på storbarnsavdelning 
eller mellanbarnsavdelning, eftersom de alltid har en station efter lunch. Barnen får fantisera 
helt fritt, ingenting är bestämt. Ibland när man jobbar efter ett speciellt tema får de göra 
något mer specifikt. Bella berättar att de skapar på något sätt varje dag. De större projekten 
blir inte varje dag men varje vecka vill hon i alla fall göra någonting. Just nu jobbar de 
väldigt mycket med de nya pennorna som man först kan rita med för att sedan med pensel 
och vatten göra en målning. Hon brukar komma med nya idéer om hur man kan rita och hur 
man kan jobba med penslar. Elin berättar att de en gång i veckan har projektgrupper, och 
sen så ofta som det är möjligt fri lek när barnen får göra vad de vill, och gå in ateljén och 
göra något. På liknande sätt säger Emma att hon försöker att få till det när man är där. De 
brukar ha en station som heter ”ateljén” på aktivitetstavlan, och två eller fler barn brukar 
jobba där. Det händer mest i ateljén när Emma är där eftersom hon tycker att det är roligt. 
Men de försöker få till det så att det ska bli väldigt ofta för dem, och rita och limma gör de 
varje dag.  
 
Stina berättar att det beror lite grann på vilken barngrupp man har, vad de har tänkt göra i 
sitt projekt eller vad de ser att barnen behöver, och de försöker att få in mer skapande på 
något sätt i projekten. Stina säger vidare att ibland kan det vara perioder de kanske inte 
målar alls, utan fokuserar på annat, men också tvärtom. De försöker att göra olika saker och 
använda olika material och tekniker, då blir det inte samma sak hela tiden. Ibland målar de, 
ibland jobbar de med fingerfärg, ibland limmar de, ibland använder de trolldeg. I sina 
projekt försöker de anpassa sig efter barnen och efter vad de tror att barnen klarar av, tycker 
är kul och vill prova på.  
 
Sammanfattningsvis är pedagogernas arbetssätt att på olika sätt försöka få in mer skapande 
i projekten och i den fria leken, anpassat för barnens olika åldersgrupper. De jobbar ofta 
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med små grupper och försöker ge barnen möjlighet att göra olika saker och prova på olika 
material och tekniker.  
 
4.3.3 Pedagoger arbetar vidare med barnens skapelser på olika sätt 
Samtliga pedagoger svarar att de arbetar lite olika med barnens skapelser. Stina säger att 
ibland gör de inte så mycket och bara kastar bort det och målar igen, som en 
massproduktion. Bella, Jenny och Stina säger att ibland tar barnen med sig det de skapat 
direkt hem eller har det i sin låda. Ibland vill pedagogerna spara skapelserna till något 
projekt eller hänga upp dem så att de får sitta uppe ett tag. Emma har liknande tankar:  

…jag tycker att det är jätteviktigt hur man visar upp vad barnen har gjort på ett 
fint sätt, för att på något sätt göra dem stolta av att det kommer andra och 
föräldrar och tittar och ser, de får visa bara vad de har gjort, så på så vis jobbar 
vi vidare med det. (Emma) 

Även Bella berättar att när de gör större saker brukar de göra en utställning så att föräldrar 
får komma och titta.  De brukar försöka ha i alla fall två utställningar per år utifrån vad de 
kommer på och hur stort intresse som finns för det de jobbar med.  
 
Emma berättar också att det kan vara att man jobbar i flera steg, en process där de 
tillsammans har jobbat och målat, kanske en bakgrund, och sen jobbar de vidare. På 
liknande sätt säger Stina att när man jobbar med större barn och t.ex. gör ett projekt kanske 
man sparar och går tillbaka och tittar på det som skapats på ett annat sätt än tidigare. Elin 
berättar att hon ofta bruka dokumentera när de skapar, när de sitter och målar, och sätta upp 
ett fotografi bredvid det färdiga konstverket. Ibland sätter hon in det i barnens pärmar så att 
de ska kunna se sin egen utveckling. Ibland brukar hon hänga upp det också. Ibland kan hon 
gå tillbaka till något och fråga sig vad hon såg att barnet ritade eller målade. Vad och hur 
tänker hen eller hur kan hen berätta om det här? ”Det är också så spännande när barnen har 
ritat någonting och så säger man ’vad har du ritat’ och höra deras tankar, det är jätteroligt.” 
 
4.3.4 Hinder som finns i den skapande verksamheten  
4.3.4.1 Tiden 
Alla fem tillfrågade pedagoger tycker att det största hindret är tiden, att man inte räcker till 
för alla. 

Någon är liten och gråter och ska gå och sova och någon stor frågar ”kan du 
hjälpa mig med det här”, och så får de hela tiden vänta för att man bara har två 
armar och det är många barn. Men i övrigt så är det bara fantasin som sätter 
gränser för vad man kan, vad man kan göra och så. Egentligen mest tiden. (Bella) 

Både Emma och Elin framhåller att det är så mycket annat som ska rymmas. Det är för korta 
pass för skapande och dagarna är fullpackade, vilket är det största hindret. 

... dagarna är för korta. Mycket går ju åt till rutiner. Nu måste vi avsluta för vi 
ska gå ut, nu är det färdigt, får vi inte måla mera, nu måste vi sitta och vänta för 
vi ska ha samling, nu måste vi gå på toaletten, nu ska vi gå och äta mat, och det 
ska ätas och så ska det vilas, och det är mycket så och så. Dagarna är för korta 
för att hålla på med några större projekt. (Elin)  

4.3.4.2 Rummet 
Samtliga pedagogerna tycker att rummet i sig är ett annat hinder. Det är för litet och för 
trångt. Bella och Stina säger att rummet ska användas till något annat också. Emma uttrycker 
att rummet är jättedåligt, hon skulle verkligen vilja ha ett vackert rum man fick jobba i, med 
mycket ljus, fönster och yta, men det är mycket som ska rymmas på avdelningen. Jenny 
framhåller att det är trångt på avdelningarna, på vissa avdelningar kan förskolan bara vara 
ett enda stort rum, man har inte så många utrymmen att dela in i små stationer. Däremot 
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berättar hon att allt går att lösa om man vill jobba med skapande. Det är en fråga om 
planering. Man kan turas om, dela in i grupper, en grupp går ut och skapar utomhus och ett 
eller två barn är inne och gör nånting.  
 
4.3.4.3 Avsaknad av pedagoger som brinner för skapande 
Emma lyfter fram att ett annat hinder är att ”man behöver många som brinner för skapande 
som en viktig del. Sedan är det bara upp till dem själva att se möjligheterna för att kunna 
använda det.” Emma berättar att hon oerhört saknar sin kollega Maria som har gått i pension. 
Hon och Emma jobbade så mycket tillsammans, och de tänkte mycket lika kring skapande 
och gav det utrymme, och de kunde ofta vara varandras bollplank. Då var ingenting omöjligt 
för dem, utan de jobbade på, och det fick ta tid också. Nu är det olika vad man har för 
grundintresse, man kan ta vara på det på olika sätt, men de kompletterar varandra bra på 
avdelningen.  
 
4.3.4.4 Pedagoger har inte tillräcklig kunskap om skapande 
Stina framhåller att pedagogen kanske inte har tillräckligt med kunskap om skapande.  

Man skulle vilja ha lite mer kunskap, få lära sig lite mer om tekniker och annat 
man kan göra med dem med barnen, men man försöker googla lite, och få lite 
tips och idéer på andra saker. (Stina) 

Stina berättar även att det skulle vara kul om man hade någon utifrån, som älskar skapande 
och har utbildning i skapande, som kunde komma in någon gång och inspirera dem och 
inspirera barnen att prova något annat.  
 
Alla pedagogerna svarar att de skulle vilja gå på flera fortbildningar om skapande för att få 
mer kunskap om tekniker och material, få mer tips, inspiration och idéer om vad man kan 
göra, bland annat målning, lera, blanda färger. Och att göra det med barnen och få dem att 
prova.  
 
4.3.4.5 Personalbrist 
Elin, Jenny och Stina uttrycker att det ofta är personalbrist som är hindret.  

Man skulle vilja att det fanns fler vuxna på plats. Så man verkligen kunde finnas 
där inne i ateljén och bara kunna servera dem allt material som finns, och låta 
dem hålla på med det så mycket de vill. (Elin) 

Även Stina säger något liknande. Jenny och Stina uttrycker att man inte bara kan lämna 
barnen och tro att de fixar det här med skapande, för det är inte säkert att de vet vad det 
handlar om, hur man målar, de kanske äter färger, målar på väggar eller på sig själva. Det 
är viktigt att det finns personal med och lär och visar barnen vad man gör. Något liknande 
säger även Emma. Stina och Jenny framhåller även att om det är någon personal som är sjuk 
eller borta till exempel, och de planerat att måla med alla barnen, väljer man ofta att skippa 
skapande. Det är det som är tråkigt, för barnen tycker om att skapa.  
 
Jenny betonar också att det handlar om planering. Man måste kunna planera fast man är lite 
personal. Det är viktigt att tänka på att göra det man kan. Man får krypa ihop lite grann, 
kanske en går ut och en är inne med två-tre stycken och gör ett lite mindre projekt, men det 
blir genomfört, för både barnens och pedagogernas skull. Hon tycker att det är viktigt att 
känna att de i alla fall har gjort det de kunnat. De försökte och gjorde det som gick, då kände 
man själv att man lyckades lite och försökte göra som det var planerat.   
 
4.3.4.6 Barn som utgör hinder – ”jag kan inte” 
Bella berättar om ett fyraårigt barn som aldrig vill vara med på skapande. Hon försöker 
förklara för barnet att det finns inget fel, bara göra, prova och ha roligt. Barnet tycker att 
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hen inte kan fast hen kan jättemycket, hen vågar bara inte göra fel. Även Emma berättar att 
det finns barn som inte törs, som är jätteförsiktiga, men det upplever hon aldrig som nåt 
hinder, utan som något som brukar gå att komma runt. Emma ger ett exempel på hur hon 
fick ett barn att tordas fast hen sa ”jag kan inte”. Hon planterade en blomma och den växte 
upp och så skulle barnen måla av den. De tittade tillsammans på hur blomman såg ut och 
barnen fick plocka fram vilka färger de behövde för att måla av den. Ett barn som målade 
sa: ”JAG KAN INTE MÅLA BLOMMAN EMMA”. Men du kan prova, sa hon. Och efter 
många försök målade barnet och sa själv: ”men hör ni, den har blivit riktigt fin”.  

Hen var nöjd själv. Det var liksom målet, att hen skulle känna att hen faktiskt 
kunde. Det är guldstunder, när de säger ’jag kan inte’ och sen upptäcker att de 
kan. Det är självförtroendet som ökar något där. (Emma) 
 

4.3.4.7 Pedagogens förhållningssätt   
Samtliga pedagoger svarar att pedagogens förhållningssätt också kan vara ett hinder. Jenny 
framhåller att det står i läroplanen att pedagoger ska jobba med skapande, att det är ett 
uppdrag från den. Skapande är inte bara att måla, skapande kan vara lera, leka med trolldeg, 
limma, klistra, bygga, konstruera, leka i skogen och mycket annat. Det handlar mycket om 
eget förhållningsätt, hur man ser på sitt jobb. Hon upplever sitt eget förhållningssätt som 
positivt. Bella uttrycker att det självklart beror på vilket humör man är på.  

Ibland blir man själv trött och tänker att man inte vill plocka fram det här nu. 
Men pedagogerna försöker alltid påminna varandra om att man alltid säger nej 
till barn, nej vi hinner inte, du får inte... men vi försöker att vara öppna, och 
lyssna på barnens idéer och låta dem göra det de vill. (Bella) 

På liknande sätt säger Elin att det kanske finns personal som tycker att: 
Det är jobbigt när man ska ta fram färg, det blir så mycket kladd och spill och 
det tar så mycket tid och det tar så mycket ork. Det är mycket lättare att ta fram 
bara kritorna. Det är synd att det finns många personal som tycker så. (Elin)  

Emma säger att om man är rädd själv för att hålla på med skapande, då blir det ett hinder, 
för då undviker man det. Då tar man oftast istället papper med färdiga bilder, det tycker hon 
är förödande. Det finns en funktion med det, det är motorisk träning att måla innanför streck. 
Men motorisk träning är inte bild för Emma. Barn har så mycket fantasi och behöver så 
många tillfällen att få använda sina händer och sin egen fantasi för att rita och uttrycka sig. 
Det kan vara de vuxnas förhållningssätt som är det som hindrar, och att man har mallar till 
allting. Emma säger vidare: 

Så mer bild i utbildningar verkligen. Det är för lite. Det är därför kollegor inte 
törs eller tycker att det är svårt att jobba med skapande. Därför att de får för lite 
erfarenhet. (Emma) 

Stina säger att om pedagoger älskar att måla och är duktiga på skapande och har det som 
intresse, då kanske de styr upp det mer, och det blir mer positivt.  

Men är det någon som tycker att det är skittråkigt att vara i målningsrummet så 
behöver inte den personen vara den som ansvarar för det. Då kanske den får vara 
ansvarig för annat. Har man ett förhållningssätt som inte är positivt till skapande 
och till det man gör är det klart att barnen märker att man kanske inte tycker att 
det är roligt. (Stina) 

Sammanfattningsvis uppfattar pedagogerna att hinder för skapandeverksamheten är 
tidsbrist, personalbrist, att rummen i sig är för små och används till annat, samt pedagogers 
förhållningsätt. Bella uttrycker att olika åldrar på barnen, det går inte att göra samma sak 
med alla, alla behöver olika mycket hjälp och barn som säger ”jag kan inte” också är hinder. 
Emma lyfter fram att avsaknaden av pedagoger som brinner för skapande även är ett hinder. 
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Stina tycker att pedagoger som inte har tillräckligt med kunskap om skapande också kan 
vara ett hinder.  
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5. Analys och diskussion  
I det avslutande avsnittet analyseras och diskuteras resultaten i relation till litteratur, de ovan 
beskrivna teoretiska begreppen och egna tankar och åsikter. Analysen och diskussionen 
kommer att presenteras med studiens frågeställningar som rubriker. Därefter följer 
metoddiskussion och förslag till vidare forskning. 

5.1 Vilken är förskollärares syn på barns lärande i den skapande verksamheten 
i förskolan? 
I enlighet med tidigare forskning och läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) framhåller 
samtliga informanter att skapande och den skapande verksamheten spelar en viktig roll för 
barns lärande i förskola. Informanterna berättar att skapande är så mycket mer än att bara 
måla. Kreativitet och fantasi främjar barnets hela utveckling. Barn utvecklas på många olika 
sätt när de är kreativa och lär sig när de har roligt. Detta är i linje med Fredriksen (2015) 
som menar att fantasi och kreativitet leder till mångsidigt lärande. I resultatet uttrycker flera 
av informanterna att det är viktigt att de på förskolan kan erbjuda lite mer än hemma. Barnen 
kan få måla, prova olika material, hitta någonting som är roligt att göra, få kladda, få 
förståelse och få känsla i händerna. Detta är i samklang med Vygotskijs (1995) resonemang 
om att utvidga barnets erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för dess 
skapande verksamhet. Ju mer barnet har sett hört och upplevt, desto mer vet det och kan 
tillgodogöra sig.  
Samtliga informanter betonar vikten av att låta fantasin sätta gränserna, det är inget som är 
fel! Skapande kan se ut och uttryckas på tusen olika sätt. Här ansluter resonemanget till 
Reggio Emiliapedagogiken som framhåller barnets egen kompetens och förmåga att delta i 
sitt eget lärande (Emriksson, 2017). Braxell (2010) framhåller på ett liknande sätt att 
pedagogerna tillsammans med barnen kan fastställa att alla kan tycka olika och ha sitt eget 
uttryckssätt. 
Pedagogerna framhåller precis som förskolans läroplan (Skolverket 2016) att det är viktigt 
för pedagoger att ta skapandet på allvar och prioritera det genom att ge tid och utrymme för 
skapande. 
Informanterna betonar också att det är viktigt att pedagoger har koll på att barnen har olika 
förutsättningar, att de kan få med olika saker, men att alla måste få vara med från början 
och testa och göra tokigheter. Pedagoger måste anpassa skapande aktiviteter utifrån barnens 
intressen och förutsättningar. På ett liknande sätt beskriver Furness (2017) att pedagogen 
måste nosa sig fram till de intressen och specialiteter som passar i barngruppen. Det är 
pedagogens uppgift att skapa de lärsituationer som möter var och ens olika personligheter. 
Detta är även något som Deweys pragmatism lyfter fram. Enligt Dewey ska undervisningen 
vara barncentrerad och anpassad till barn med olika förutsättningar (Egidius, 2008).  
 
Samtliga pedagoger beskriver att deras roll är en erbjudande och stödjande roll i barns 
skapande. De finns till hands och hjälper barnen, visar och lär dem hur man gör. De 
uppmärksammar barnens intressen och uppmuntrar dem till att prova olika saker, material 
och tekniker. De ställer frågor och utmanar dem att utvecklas vidare och se möjligheter att 
använda sig av skapande även i andra ämnen. Detta förhållningssätt stämmer väl överens 
med litteraturen. Fredriksen (2015) framhåller att förskollärare måste vara uppmärksamma 
på barnens olika uttryck för att faktiskt kunna se att barnen är kompetenta. Det är viktigt att 
förskolläraren är tillgänglig och tålmodig. Öhman (2011) menar att alla barn kan vara 
kreativa, men de behöver uppmuntran att utveckla skapandeprocessen genom att få chanser 
att prova på sina funderingar. Även Furness (2017) understryker att pedagoger behöver vara 
känsliga för olika barns intresse och kunskapsfaser genom att lyssna, observera och pröva 
olika förslag.  
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Flera av pedagogerna berättar i intervjuerna att det är viktigt att barnen får göra något själva 
och att de blir bekräftade och de får känna att de har gjort någonting som är bra. En av 
pedagogerna uttrycker att man säger inte hela tiden att det är fint, utan man säger: vad bra 
du gjorde den här. Man ser dem blir jätteglada när de får höra att de har gjort något bra, 
särskilt när de inte tycker om att exempelvis rita, eller måla för att inte bli kladdiga. Braxell 
(2010) framhåller på ett liknande sätt att pedagogernas sätt att agera och ge kommentarer 
till barnens skapande skapar en miljö som har inflytande på skapandet. Det stämmer också 
överens med Fredriksen (2015) som menar att den som fått uppleva känslan av att behärska 
något och lyckas kommer att få motivation till att ge sig på successivt större utmaningar och 
se sitt tålamod och sin uthållighet växa.  
 
Pedagogerna framhåller att barnen genom skapande får möjlighet att uttrycka sina känslor 
och lära känna sig själva. Skapandet kan berika självuppfattningen och uttryck genom 
kommunikation med andra och ens inre jag. Detta är i linje med Braxell (2010) som 
framhåller att barnen avbildar sitt inre och att skapelserna är följder av upplevelser. Om 
barnen får möjligheter att tala om sina bilder ges möjlighet att se vilket förhållande de har 
till sina bilder. Det förhållandet har större betydelse än skapandet i sig. Jennys iakttagelse 
att barn med problem kan få hjälp att uttrycka sina känslor är särskilt intressant i 
sammanhanget. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Pedagogerna framhåller att de försöker skapa möjligheter för barnen att göra, prova, 
upptäcka olika material och tekniker med sina händer och sin kropp. Detta stämmer väl 
överens med Pramling Samuelsson (2008) som betonar hur barn lär med kroppen, de ser, 
hör, känner, luktar och smakar på världen. Emma beskriver barn som ”görare” och Jenny 
hur barn ”gör med sig själv”. Här ansluter de sig till Deweys ”Learning by doing” och ”konst 
som erfarenhet”. Fredriksen (2015) beskriver detta som den mest tillämpliga konstsynen i 
dagens förskola och förskollärarutbildning. Erfarenheter och kroppen anses vara 
signifikanta för lärande i allmänhet, inte bara vad gäller estetiska ämnen. Jag uppfattar också 
denna syn på konst som en värdefull utgångspunkt för barns lärande i skapandet. 
 
En intressant iakttagelse är att Jenny beskriver hur synen på skapande förbättrats de senaste 
åren, i takt med att pedagoger blivit mer medvetna om skapandets betydelse. I motsats till 
detta anför Emma att det tvärtom blivit färre pedagoger som har kunskap om skapande och 
törs jobba med det. 
 
Sammanfattningsvis beskriver pedagogerna en syn på skapande som väl överensstämmer 
med läroplanen för förskolan och litteraturen. Skapandeverksamheten ses som viktig för 
barnets lärande och utveckling på många olika områden. Barn bör få tillgång till många 
olika sorters material och uppmuntras att inte vara rädda för att göra fel. Det är viktigt att 
kroppen engageras och barnens egna erfarenheter tas till vara. Pedagogerna försöker arbeta 
på ett stödjande och bekräftande sätt och vara lyhörda för barnens olika intressen och 
förmågor. Pedagogerna är inte överens vad gäller hur synen på skapande förändrats på 
senare tid.  
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5.2 Hur uppfattar förskollärarna den fysiska miljöns betydelse för den 
skapande verksamheten?   
Alla informanter i studien framhåller att den fysiska miljön har avgörande betydelse för den 
skapande verksamheten. De betonar vikten av att barnen har egen tillgång till skapanderum 
och material. Materialet bör vara rikligt och varierat och finnas i barnens egen höjd. Det 
idealiska är att materialet finns framme så att barnen ”bara kan få gå in och börja måla, 
precis som de leker med bilar”, som Jenny uttrycker det. Denna syn på den fysiska miljön 
stämmer väl överens med läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) som säger att miljön 
ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Änggård (2006) och Westerlund (2011) 
framhåller vikten av att pedagoger skapar en tillåtande miljö för barnen, där bland annat 
materialets placering får en betydelse genom att barnen själva kan nå och hantera materialet.   
Nordin-Hultman (2004) påpekar att miljön och materialet skapar möjligheter eller hinder 
för barns subjektskapande och hur barn ser på och förstår sig själva och andra. Med färre 
material finns färre möjligheter för barn att finna meningsfulla sammanhang och ställa sig i 
en aktiv relation till omgivningen. 
 
Pedagogerna i studien beskriver sina nuvarande skapanderum något olika. Jenny framhåller 
att målarrummet blivit ett rum för alla med större materialvariation. Bella tycker att de har 
en ganska bra miljö för skapande med material som står framme och i rätt höjd. Emma 
beskriver att ateljén inte är bra och för liten. 
 
Flera av informanterna säger att i praktiken kan barnen ofta inte välja vilka material de vill 
skapa med, även när de säger vad de vill göra och har idéer. Detta beror i första hand på 
brist på tid och utrymme, men också på att vissa material, t.ex. limpistol, kräver introduktion 
och stöd. I praktiken är det ofta pedagogerna som får göra en arbetsordning och bestämma 
vad som är möjligt att göra. 
 
Att barnen inte själva kan välja material är problematiskt och som Emma påpekar rimmar 
det illa med Reggio Emilia-filosofin kring skapande. Grunden för denna är lyhördhet för 
barnets egna röster och idéer och att det finns gott om tid. En ateljé med ett rikt material kan 
stimulera barnen till nya tankar och frågeställningar som kan utforskas och åskådliggöras 
(Emriksson 2017). 
 
Min tolkning är att barnen ofta hindras från att välja det material de vill jobba med för sitt 
skapande trots att det ofta finns ett varierat material i lokalerna. Barnen behöver anpassa sin 
kreativitet till pedagogernas planering av förskolans vardagsrutiner och aktiviteter, även när 
barnen uttryckt önskemål, tankar, lust och idéer för vad de vill göra. De begränsas på så vis 
till att använda material som är lättillgängligt och lätthanterligt. 
 
Pedagogerna framför en rad förslag för hur deras skapandemiljöer kan utvecklas. Det som 
framhålls i första hand är större lokaler, mer varierat material och mer tid. Ekonomi beskrivs 
som en begränsande faktor, men Emma för också ett resonemang kring att pedagogers 
bristande intresse för skapandeämnet kan ha negativ inverkan på den fysiska 
skapandemiljön.  
 
Sammanfattningsvis har pedagogerna i denna studie samma strävan som läroplanen, 
litteraturen och Reggio Emilia-pedagogiken: att skapa en inbjudande, innehållsrik och 
lättillgänglig miljö där barnen får stor frihet att uttrycka sig kreativt. I praktiken uppfylls 
dessa mål endast delvis, framför allt p.g.a. brist på tid och utrymme. Även pedagogers 
bristande intresse för skapandeämnet kan tänkas ha negativ inverkan. 
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5.3 Hur använder förskollärarna den skapande verksamheten för att bidra till 
barns lärande och utveckling?  
Skapande är för informanterna en naturlig del av många aktiviteter i förskolans vardag. Det 
går att lägga in skapandeverksamhet på många olika sätt när en arbetar med läroplansmål. 
Vanliga arbetssätt är skapande i form av fri lek och arbete i smågrupper och projekt. 
Variation i skapandet ses som viktigt och även att arbeta vidare på barnens skapelser. 
Pedagogerna försöker också dokumentera och presentera det som skapats. 
 
Ett tydligt mål är att skapande ska ske varje dag, åtminstone i mellanbarns- och 
storbarnsavdelningarna. Rita och limma gör de varje dag, berättar Emma. Ibland börjar 
skapandet med att barnen fantiserar fritt och ibland är det fri lek när barnen kan gå in i 
ateljén och göra vad de vill. Detta är ju ett arbetssätt som stämmer väl överens med Reggio 
Emilia-pedagogiken.   
 
När det gäller smågrupper anger pedagogerna 2 - 4 personer som önskvärd storlek. Denna 
storlek gör att pedagogen kan fånga in barnens tankar och barnen kommunicera med 
varandra. ”Ibland är det fantastiskt när två stycken till exempel står och målar och börjar 
titta på varandra och prata om det de håller på med” säger Emma. Detta arbetssätt är väl 
förenligt med Deweys pragmatism och uppfattning att undervisning ska bedrivas i 
smågrupper. Även Furness (2017) betonar att när barnen arbetar tillsammans i grupper kan 
de diskutera med och lära av varandra. 
 
Ett annat sätt för informanterna att arbeta är i projekt. Detta kan äga rum någon eller ett par 
gånger i veckan och utgå från ett specifikt tema. Även detta arbetssätt stämmer väl överens 
med Deweys uppfattning om att undervisning bör vara sak- och temainriktad. Pramling och 
Samuelsson (2008) framhåller på ett liknande sätt fördelarna med temaarbete. 
 
Pedagogerna strävar också efter stor variation i skapandet. Redan som små får barnen 
komma i kontakt med material, exempelvis känna på färg och lera, klippa, klistra, limma 
och börja skapa. När de blir större kan de börja jobba lite mer och då man kan gå lite djupare 
med skapandet. Detta arbetssätt rimmar bra med Vygotskijs kreativitetsteori som betonar 
att ju mer barnet har sett hört och upplevt, desto mer vet det och kan tillgodogöra sig. 
Fredriksen (2015) betonar på ett liknande sätt vikten av variation vad gäller material, 
tekniker och arbetsformer. 
 
Det barnen skapar kan ibland slängas direkt men sparas ofta till senare projekt eller för att 
hängas upp eller användas i utställningar. Informanterna försöker också dokumentera 
skapelserna och även fotografera hur barnen arbetar. Elin berättar att hon ibland går tillbaka 
till något skapat och fråga sig själv vad hon såg när barnet ritade eller målade. I Reggio 
Emilia-pedagogiken ses dokumentationsarbete som ett betydelsefullt sätt att synliggöra 
praktiken i förskolans vardagar (Emriksson, 2017). Detta arbetssätt uppfyller också 
Skolverkets föreskrifter (Skolverket, 2016) om att pedagoger ska dokumentera, följa upp 
och analysera varje barns lärande och utveckling. 
 
Informanterna beskriver en rad olika hinder för den skapande verksamheten. Viktigast är 
tidsbrist, men även otillräckligt utrymme, personalbrist, otillräcklig kunskap och brister i 
pedagogers förhållningssätt bidrar. Ibland kan barn själva utgöra ett hinder när de upplever 
att de inte kan. 
 
Tidsbristen upplevs således som det största hindret för skapandeverksamheten. Det är så 
mycket annat som ska rymmas och pedagogerna räcker inte till. Passen för skapande blir 
för korta och de många rutinerna hämmar. Barnen ska gå ut och ha samling och gå på 
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toaletten och äta och vila. Dagarna är för korta för att hålla på med några större projekt, 
menar Elin. Planering, dokumentation och kvalitetsarbete blir lidande, trots att pedagogerna 
inser hur viktiga dessa moment är. Sheridan & Pramling Samuelsson (2016) betonar att ett 
kontinuerligt kvalitetsarbete krävs för att skapa givande lärandemiljöer och garantera 
likvärdigheten i förskolan. 
 
Flera av pedagogerna framhåller personalbrist som ett hinder. När någon personal är sjuk 
väljs ofta skapandet bort. Jenny försöker lösa det med planering. Hon siktar på mindre 
projekt och vill känna att de försökte göra det de kunde. 
 
Två av pedagogerna lyfter fram att barn själva kan utgöra ett hinder om de inte vill skapa 
eller tror att de inte kan. Emma menar att det brukar gå att komma runt och beskriver det 
som guldstunder när barnen upptäcker att de faktiskt kan. Strandberg (2014) betonar att 
”kan inte” inte är något att skämmas över. Det är av yttersta vikt att barnet förstår att oavsett 
var det befinner sig så är just det stället en bra utgångspunkt för nästa steg, och det steget 
kan pedagogen och barnet ta tillsammans.  
 
Informanterna framhåller att även pedagogens förhållningssätt kan vara ett hinder för 
barnens lärande i skapandet. ”Har man ett förhållningssätt som inte är positivt till skapande 
och till det man gör är det klart att barnen märker att man kanske inte tycker att det är roligt”, 
säger Stina. Emma menar att om pedagogen är rädd för att hålla på med skapande undviker 
hen det eller tar till enkla lösningar som mallar och färdiga bilder. Elin säger att det kan 
finnas personal som tycker att det är jobbigt med kladd och spill och väljer att ta fram 
kritorna. Forskning som berör svenska förskolor har visat att material som lämpar sig bäst 
för skapande i många fall inte är tillgängligt. Personalen väljer bort sådana material eftersom 
de orsakar extra städarbete (Nordin-Hultman 2004). 
 
Informanterna menar att det är viktigt hur pedagogen ser på sitt jobb. Även när man blir 
trött försöker man vara öppen och lyssna på barnens idéer. Emma betonar vikten av 
pedagoger som brinner för skapande. De kan inspirera varandra och vara varandras 
bollplank och skapa känslan av att ingenting är omöjligt. Både informanterna i studien och 
Furness (2017) framhåller att pedagogerna kontinuerligt bör diskutera hur deras agerande 
kan påverka barngruppen. 
 
Pedagogerna framhåller således vikten av en positiv skapandemiljö. Detta är något som 
också forskningen understryker. Braxell (2010) och Fredriksen (2015) betonar att 
pedagoger ska sträva efter att tänka, planera och utforma en positiv skapandemiljö och 
aktiviteter på ett stimulerande och lustfyllt sätt. En sådan miljö ger barnen lust att prova sig 
fram och våga skapa något nytt och våga misslyckas och göra om. Barnen kan känna 
förtroende för sitt skapande och inspirera varandra. Det viktigaste är att pedagogerna själva 
har roligt och har glädje av och är delaktiga i en skapande läroprocess när de arbetar med 
estetisk verksamhet. Då kan de sprida glädje till andra och få med sig barnen i skapandet 
(Fredriksen, 2015). Skolverket (2012) framhåller att pedagogen bör utforma och omforma 
verksamheten på ett stimulerande, utvecklande, roligt och meningsfullt sätt för alla barn i 
förskolan. 
 
Jag anser att det är oerhört viktigt att pedagoger på ett medvetet sätt skaffar sig ett positivt 
förhållningsätt till att arbeta med skapandeämnen. När pedagoger arbetar med skapande 
med förskolebarn kan det självklart vara smutsigt, kladdigt, rörigt och kaos, vilket leder till 
extrajobb för pedagogerna. Dessa lärsituationer får inte vara ett hinder för barns lärande i 
skapande utan ingår i pedagogernas plikter. 
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Informanterna i denna studie menar att det bland pedagoger finns ett stort behov av kunskap 
om skapandeverksamhet i förskolan. Emma menar att en orsak till att pedagoger tycker att 
det är svårt eller inte törs arbeta med skapande är det finns för lite bild i utbildningen. Stina 
skulle vilja ha mer kunskap om tekniker och annat och få input utifrån. Alla pedagogerna 
skulle vilja gå på fler fortbildningar.  
 
Sammanfattningsvis beskriver pedagogerna i denna studie ett arbetssätt som har tydligt stöd 
i forskningen. De försöker få in skapande i förskolans vardag och arbetar med smågrupper 
och projekt. De strävar efter stor variation och försöker dokumentera och presentera barnens 
skapelser. Hinder för skapandeverksamheten är i första hand tidsbrist, men även brist på 
utrymme och personal spelar in. Pedagogers förhållningssätt kan också utgöra ett hinder om 
det motverkar en positiv skapandemiljö och minskar barnens tillgång till lämpligt material. 
Pedagoger som brinner för skapandeämnet kan vara ett motgift mot detta, liksom utbildning. 
Informanterna efterlyser mer kunskap om skapande, både under utbildningen och i form av 
fortbildning.  
 
5.4 Slutsatser 
Pedagogerna i denna studie beskriver en syn på barns lärande i den skapande verksamheten 
i förskolan som väl överensstämmer med den som framhålls i läroplanen, litteraturen och 
de teoretiska begreppen "Learning by doing", Vygotskijs kreativitetsteori och Reggio 
Emilia-pedagogik. Skapandeverksamheten ses som viktig för barns lärande och utveckling 
på många olika områden. Barn bör få tillgång till många sorters material och uppmuntras 
till att inte vara rädda för att göra fel. Kroppen bör engageras och barnens egna erfarenheter 
tas till vara. Det är viktigt att arbeta på ett stödjande och bekräftande sätt och vara lyhörd 
för barnens olika intressen och förmågor. 
 
Pedagogernas syn på den fysiska miljöns betydelse för skapandeverksamheten är också väl 
förankrad i litteraturen och ovannämnda teoretiska begrepp. Målet är att skapa en 
inbjudande, innehållsrik och lättillgänglig miljö där barnen får stor frihet att uttrycka sig 
kreativt. 
 
Det arbetssätt som pedagogerna strävar efter har också tydligt stöd i forskningen. 
Skapandeverksamheten ska vara en naturlig del av förskolans vardag. Det är viktigt att 
skapa i smågrupper och projekt. Variation är av stor betydelse liksom att dokumentera, 
bygga vidare på och visa upp barnens skapelser.  
 
I praktiken uppfylls pedagogernas mål för skapandeverksamheten endast delvis. Det största 
hindret är bristen på tid, men även på utrymme och personal. Ett ytterligare hinder som 
framkommer i studien är pedagogers ibland negativa förhållningssätt. Bristande intresse och 
en upplevelse av otillräcklighet kan hämma skapandet av en positiv skapandemiljö och 
minska barnens tillgång till lämpligt och varierat material. 
 
Pedagogerna i denna studie efterlyser mer tid för skapande, bättre skapanderum och 
pedagoger som brinner för skapandeämnet. De önskar också att skapandeämnet får större 
utrymme i utbildningen och mer fortbildning. 
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5.5 Metoddiskussion  
Intervjuer med förskolepedagoger bedömdes vara den lämpligaste metoden att svara på 
studiens frågeställningar. Intervjuerna varade 30-40 minuter vilket bedömdes vara lagom 
tid för att ställa lämpliga frågor och följdfrågor och ge intervjupersonerna möjlighet att 
fundera på och formulera sina svar. Intervjutiden bedömdes också vara adekvat för syftet 
att samla riklig och relevant information. Samtalen blev intressanta och förlöpte smidigt 
med frågor och följdfrågor. Informanterna upplevdes ha gott om tid för att tänka igenom 
sina svar och ge detaljerade svar.  Löfgren (2014) betonar vikten av att både intervjuare och 
intervjuperson har gott om tid för att kunna slappna av, hinna med frågor och tala till punkt. 
Intervjuerna gav som förväntat riklig information. Transkriberingen av intervjuerna tog lång 
tid och resulterade i ett stort antal sidor. Detta är i överensstämmande med Stukát (2011) 
som anger att en timmes intervju tar mellan tre och fem timmar att dokumentera.  
 
Som ovan redovisats genomfördes intervjuerna i lugn miljö i informanternas hem, på deras 
arbetsplats och på ett café. Stukát (2011) menar att miljön ska vara så ostörd som möjligt 
och upplevas som trygg för både intervjuare och informant. Enligt Löfgren (2014) kan valet 
av plats för intervjun i viss mån påverka den information som erhålls. Intervju i hemmiljö 
accentuerar faktorer som familjeförhållanden och intressen mer än intervju i skolmiljö. 
Intervju på neutral mark, exempelvis caféer eller promenadstråk, kan ibland orsaka 
praktiska problem i form av störande ljud. De intervjuer som ingick i min studie bedömdes 
inte påverka resultatet på ett negativt sätt. På cafét hördes ett visst skramlande från köket 
och musik i bakgrunden men inte så mycket att det uppfattades störa intervjun. 
 
Intervjuguiden skickades ut i förväg till informanterna för att de skulle ha tid att förbereda 
sig och förhoppningsvis ge mer uttömmande svar. Detta kan ha ökat risken för att 
informanterna försökt fundera ut vilka svar de förväntades ge. Att de inte svarat fullt lika 
spontant som om de varit oförberedda kan också tänkas ha påverkat studiens resultat. Detta 
är en liten studie som har tagit del av ett begränsat urval av pedagogers tal om skapande i 
förskolan och frågan är hur mycket det kan generaliseras utifrån deras svar. Dock kan 
studien bidra med en bredare förståelse för hur pedagogerna kan arbeta med skapande i 
förskolan och hur den skapande verksamheten används för att främja barns lärande och 
utveckling. 

5.6 Förslag till vidare forskning 
Mot bakgrund av skapandets centrala roll i barns inlärning är det angeläget med ytterligare 
forskning inom detta område. Hur ska pedagoger kunna skapa en positiv skapandemiljö som 
främjar barns lärande och utveckling? Varför vågar pedagoger inte skapa? Hur kan 
förskolors fysiska miljö planeras för att ge mer utrymme för skapande? Är det för lite 
undervisning om skapande i pedagogernas utbildning? Hur ska fortbildning kunna ges på 
bästa sätt? 
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Bilaga 1 
 
Missivbrev  

 
 

Skapande i förskolan 
– en studie om hur förskollärarna arbetar med bild och skapande i förskolan 

 
Hej! 

Jag heter Elley, Oi Fun Chan och studerar på den sjunde och sista terminen på 
förskollärarprogrammet vid Umeå universitet. Jag ska nu skriva mitt examensarbete som 
handlar om bild och skapande i förskolan. Syftet med detta arbete är att fördjupa kunskapen 
om hur förskollärarna arbetar med skapande i förskolan och hur förskollärarna använder 
den skapande verksamheten för att främja barns lärande och utveckling.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i detta arbete. Jag kommer att intervjua dig med hjälp 
av ljudinspelning om hur du arbetar med skapande i förskolan. Intervjun beräknas ta ca 30 
minuter.  

Allt material kommer att behandlas enligt de forskningsetiska kraven. Det betyder att det 
som sägs i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Materialet kommer att vara 
anonymt samt fiktiva nämn och platser används i arbetet så att ingen kan koppla ihop 
resultatet med dig eller din förskola. Allt material kommer att tas bort när kursen är avslutad.  

Ditt deltagande i arbetet är helt frivilligt. Du kan välja att avbryta intervjun när som helst 
under samtalet och du väljer själv hur mycket du vill delge och utveckla i dina svar under 
samtalets gång. När examensarbetet har examinerats kommer det att sparas i 
högskolebibliotekets databas Diva. 

Jag hoppas att det känns spännande att delta i studien! 

 
 
Med vänliga hälsningar 
Oi Fun Chan (Elley)   
xxxxxxxx@umu.se  
Umeå 2018-10-11 
 
 
 

 



 

 

 

Bilaga 2 
 
Intervjuunderlag 
 
Bakgrundsfrågor: 
*Ålder – Hur gammal är du? 
*Utbildning - Vad har du för utbildning? 
*Examensår- När tog du examen? 
*Antal arbetade år i förskolan - Hur länge har du jobbat i förskolan?  
*Har du någon fortbildning inom skapande ämnen? 
*Ålder på barnen - Vilken åldersgrupp arbetar du med? 
*Storlek på barngruppen? 
 
Intervjufrågor:  
 
Din syn på barnens lärande i den skapande verksamheten i förskolan 

1. Vad betyder skapande för dig? Förklara.  
2. Vad har du för tankar rörande skapande i förskolan?  
3. Tycker du att skapande verksamheten är viktigt i förskolan? Utveckla. 
4. Vad har du för roll i barns skapande? Ge exempel.  
5. Är det något område som du skulle vilja utveckla dig själv inom? (skapande ämne) 

 
Den fysiska miljön i den skapande verksamheten 

1. Hur beskriver du den fysiska miljön i den skapande varsamheten på förskolan du jobbar? 
2. Får barnen möjlighet att bestämma vilka material de vill jobba med? Ge exempel. På vilket 

sätt? 
3. Om du har möjlighet skulle du vilja utveckla skapandet på något sätt? Hur och på vilket sätt? 
4. Vilka hinder och svårigheter finns det i den skapande verksamheten?  

 
Användning av skapande verksamheten för att bidra till barns lärande och utveckling 

1. Vilka läroplansmål jobbar du med koppling till skapande? 
2. Hur jobbar du med skapande i barngruppen, i grupp eller/och individ?  
3. Hur använder du den skapande varsamheten i förskolan? Hur och hur ofta? På vilket sätt? 
4. Hur arbetar du vidare med barnens skapelser? På vilket sätt? 
5. Vilka hinder och svårigheter upplever du själv i arbetet när det kommer till skapande?  
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