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Abstrakt 

 
Studiens syfte är att undersöka hur förskolepedagogers ledarskap påverkar 

möjligheterna för barns inflytande under de skapande aktiviteterna i 

verksamheten. Befintlig forskning visar en stor bredd på tolkningar av begreppet 

inflytande, trots detta betonar läroplanen för förskolan just vikten av barnens 

inflytande på verksamheten. Studien har baserats på observationer gjorda på två 

förskolor vid ett flertal tillfällen under en tvåveckors period. Studien omfattar sex 

skilda pedagoger med flerårig yrkeserfarenhet. Resultatet har speglats mot 

litteratur utifrån fyra frågeställningar: Vilka sätt att styra de skapande aktiviteterna 

har jag kunnat se vid mina observationer? Hur påverkas barnens inflytande 

beroende på pedagogens styrning? Hur utvärderas barnens upplevelser och tankar 

efter aktiviteterna? Hur anknyter pedagogerna sin praktik till styrdokumenten? 

Analys av observationsanteckningar synliggjorde en större grad av inflytande från 

barnen än jag inledningsvis upplevde. Studien visade endast två befintliga 

atmosfärer mellan vuxna och barn där Skolverkets tidigare studie visat på tre 

stycken, detta kan kanske tillskrivas det faktum att det är en kvalitativ studie med 

för litet antal observationstillfällen för att göra någon generalisering. Det studien 

har kunnat visa på har varit en samspelande och en instabil atmosfär. Skolverkets 

skrivelse definierar utöver dessa även en kontrollerande atmosfär som alltså inte 

har kunnat identifieras i denna studie.  

 

Sökord: kompetenser, trygghet, implementering, utvärdering 
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Inledning 
 

Ledarskap i förskolan är något som i stor grad påverkar utformningen av 

verksamheten och barnen som finns i den. Historiskt har den vuxnes roll i 

förskolan och dess föregångare förändrats dramatiskt såväl som synen på barn och 

deras behov. I dagens förskola ligger det en stark tonvikt på att barnens intressen 

och behov ska ligga till grund för vad man gör i verksamheten och pedagogerna 

har ett ansvar att anpassa barnens vardag så att den är trygg, rolig och utmanande 

för dem. 
1
 

 

Jag kommer från en släkt som innefattar en mängd olika pedagoger, yrkesaktiva i 

verksamhet från förskoleålder upp till gymnasieålder. Jag själv har dessutom 

ideellt arbetat som tränare i olika idrotter sedan nästan femton år tillbaka. Mina 

personliga erfarenheter säger mig att man i rollen som ledare kan agera på en 

mängd olika sätt beroende på vilken typ av person man är.  Man kan oavsett 

genomföra sin planerade aktivitet men delaktigheten från de man leder påverkas 

kraftigt beroende på vilken ledare de blir bemötta av.  

 

I min uppväxt har jag alltid sysslat med estetiskt skapande i en eller annan form. 

Jag har spelat instrument, dansat, målat och sjungit. Det är aktiviteter som ligger 

mig varmt om hjärtat och så här mot slutet av min utbildning mot förskolläraryrket 

intresserar jag mig mer och mer för hur pedagoger i verksamheten leder de 

skapande aktiviteter som erbjuds i förskolan och dessutom hur denna ledarstil 

påverkar barnens delaktighet.  

 

I början av min utbildning var jag själv fokuserad på att vid exempelvis 

ateljéarbete skulle det i slutet av arbetstillfället finnas någon sorts slutprodukt som 

konkret resultat av aktiviteten. Denna uppfattning har under mina år på 

utbildningen förändrats till att fokusera mer på skapandeprocessen jag försöker 

erbjuda barnen. För att vidare utöka min egen förmåga som inspiratör i 

verksamheten hoppas jag med detta arbete kunna få en inblick i andra pedagogers 

förhållningssätt och vilka möjligheter det kan ge i barngrupperna jag kommer att 

möta.   

 

Eftersom man i förskolan har stor fokus på ett skapande arbetssätt upplevde jag att 

det borde finnas goda möjligheter att synliggöra pedagogernas ledarskap. Detta 

skulle i sin tur kunna belysa hur barnens inflytande på verksamheten tillvaratas av 

pedagogerna.  

                                                 

1  Skolverket. (2011) Läroplan för förskolan Lpfö98. [www document] URL 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442. s. 11 
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Syfte 
 

Syftesformulering 

 

Denna studies syfte är att undersöka förskolepedagogers ledarskap i skapande 

aktiviteter och hur ledarskapet påverkar barnens inflytande. Jag kommer också att 

undersöka urval ur befintlig forskning som härrör kring ämnesvalet.   

 

Frågeställningar 

 

Vilka sätt att styra de skapande aktiviteterna har jag kunnat se vid mina 

observationer? 

 

Hur påverkas barnens inflytande beroende på pedagogens styrning? 

 

Hur utvärderas barnens upplevelser och tankar efter aktiviteterna? 

 

Hur anknyter pedagogerna sin praktik till styrdokumenten? 
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Tidigare forskning  
 

Jag har i denna del av studien tittat närmare på vad tidigare forskning har visat på 

inom de områden som berör ämnet. Jag har valt tematisera avsnittet i tre delar där 

jag fokuserar på pedagogernas roll, barnens inflytande och slutligen vad skapande 

aktiviteter i förskolan är. Eftersom förskolan har ett skapande arbetssätt finns det 

också mycket skrivet om detta. Jag har som ansats att redogöra för ett urval av den  

forskning som finns tillgänglig. 

 

Pedagogernas roll 

 

Pirjo Lahdenperä är verksam som professor och forskningsledare vid Centrum för 

interkulturell skolforskning. Lahdenperä lyfter fram hur vuxna kan ha mycket 

levande minnen av en dålig ledargestalt från barndomen, hur upplevelsen av en 

sådan kan sätta sig fast i minnet och stanna kvar. När en människa försöker bilda 

sig en egen uppfattning om hur den själv ska bete sig som ledare i andra 

sammanhang har den redan sedan tidigare vissa föreställningar om hur en ledare 

ska vara. Man söker igenom sin erfarenhetsbank för att leta reda på förebilder att 

kopiera delar från och bilda sin egen ledarstil.  

 

Hon nämner också vidare att två av de sämsta kvaliteter en ledare kan uppvisa är 

en alltför starkt kontroll alternativt en låt-gå-mentalitet där det inte sätts några 

gränser alls. En ledare har en stor uppgift i form av att skapa ett gynnsamt 

arbetsklimat i sin arbetsmiljö, att åstadkomma en känsla av trygghet i 

arbetsgruppen som gynnar självförtroendet för individerna i gruppen. 
2
 

 

Lärandet menar Lahdenperä är beroende av två huvudsakliga faktorer, att de 

lärande känner trygghet i lärandemiljön och att de har roligt i läroprocessen. 

Återigen kommer hon tillbaka till lärarens roll att skapa en tillåtande, trygg 

tillåtande atmosfär för att möjliggöra bästa möjliga plattform för eleverna att lära 

från. 
3
 

 

Hillevi Lenz-Taguchi är universitetslektor i pedagogik vid Stockholms Universitet 

och har varit anknuten till ett försöks- och forskningsprojekt i samarbete med 

socialdistrikt 7 i Stockholm och den Italienska staden Reggio Emilias kommunala 

barnomsorg. Flexibilitet är ett koncept som Lenz-Taguchi betonar som en 

nyckelingrediens när det gäller pedagogernas arbete med att bereda bästa möjliga 

lärandeförutsättningar för sina barngrupper. Hon höjer ett varningens finger 

                                                 
2 Lahdenperä, P. (2008) Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald . Lund: Studentlitteratur AB. s. 35-39 

3 Ibid. s. 90, 94-96 
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angående att den som har makten att skapa eller låta bli att skapa förändringar i 

förskolans miljö, gör oavsett vilket ett aktivt val som ger konsekvenser för 

miljöerna och de som vistas i dem. Med andra ord betonar hon att flexibilitet är 

mycket viktigt och förskolan bör vara i konstant förändring, men att man i detta 

förändringsarbete måste vara medveten om det man samtidigt också väljer bort. 
4
 

 

Vad Lenz-Taguchi talar om är varken att barnet eller pedagogen i sig själva 

innehar någon universell sanning, men att de kan utforska lärandet tillsammans. 

Det betyder inte att pedagogen enbart ska arbeta utifrån någon typ av föreställning 

att det i slutänden ska vara att barnet har lärt sig något de tidigare inte behärskade. 

Istället menar hon att även pedagogen ska ta tillvara på möjligheten att utveckla 

ny kunskap genom sitt samarbete med barnet, hon förespråkar med andra ord ett 

synsätt som förespråkar ett livslångt lärande och uppmuntrar pedagoger att nyfiket 

utforska vardagen med hjälp av barnen. Det som huvudsakligen skiljer sig åt 

mellan barn och vuxen ur denna synvinkel blir istället att det är den vuxne som tar 

ansvar för den kontinuerliga förändringen som krävs för att tillrättalägga 

lärandemiljöerna där samtliga aktörer verkar. 
5
 

 

Att förlita sig till att pedagoger ändrar sin praktik är något som inte sker av en 

slump och det är ingenting som påverkas nämnvärt av förändringar i exempelvis 

styrdokument. Detta är också något som Lenz-Taguchi väljer att behandla. Hon 

ställer sig därför frågan om vad som faktiskt krävs för att en praktikförändring ska 

komma till stånd och besvarar densamma med att föreslå användandet av en 

pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra vad som faktiskt sker i 

arbetet och låta det ligga till grund för planeringen av den fortsatta verksamheten. 

Med pedagogisk dokumentation menar Lenz-Taguchi inte en företeelse 

uteslutande bearbetad av pedagogerna själva, utan även med barnen och deras 

familjer involverade. Detta verktyg och det reflektionsarbete det ska lägga 

grunden för har tillsammans förutsättningar att kunna åstadkomma en 

praktikförändring som är bestående. 
6
 

 

Något som inom Reggio-Emiliainfluerad pedagogik brukar kallas den tredje 

pedagogen är rummet där verksamheten bedrivs. Vad man menar är då att rummet 

förmedlar saker till de som vistas i dem. En lekhall har ofta en stor öppen yta som 

inbjuder till rörelselekar och aktivitet, medan en ateljé förmedlar andra 

förväntningar på de som ska vistas i rummet. 
7
 

 

                                                 
4 Lenz-Taguchi, H. (1997) Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm; Stockholms universitets förlag. s. 9-10 

5 Ibid. s. 12-13 

6 Ibid. s. 14-16 

7 Ibid. s. 19-26 
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Peter Hasselskog, universitetslektor inom slöjdlärarutbildningen, menar även han 

att lärarens förhållningssätt påverkar lärandesituationerna. Han nämner precis som 

Lahdenperä hur balansgången mellan en strikt respektive en mer låt-gå-mentalitet 

från lärarens sida påverkar elevernas engagemang i aktiviteten på ett dramatiskt 

sätt. 
8
 

 

Hasselskog presenterar i sin avhandling andra teoretikers syn på slöjdämnet och 

det beskrivs som en mindre lärarstyrd verksamhet inom skolan. Han presenterar 

bland annat åtta kompetenser som en lärare behöver utveckla för att kunna 

genomföra en starkt individualiserad och elevstyrd slöjdundervisning i skolan: 

 

1. Förmåga att få eleverna att utveckla sin föreställningsförmåga 

 

2. Besitta kunskaper om tekniker och redskap i förhållande till olika material 

 

3. Se och kunna tolka olika kvaliteter i elevernas arbeten, och att kunna 

framföra kritik och omdömen om detta på ett konstruktivt och stödjande sätt 

 

4. Själv använda det språk och den hantverksskicklighet som eleverna är 

tänkta att utveckla då mycket av lärandet på det estetiska området sker 

genom observation. 

 

5. Kunna avgöra när det är lämpligt att inte lägga sig i en elevs arbete utan 

istället låta denne upptäcka, prova och lösa någonting själv. 

 

6. Tillhandahålla material och utrustning på ett sätt att det varken råder 

överflöd eller brist. 

 

7. Kunna ge lagom utmanande uppgifter som är riktade mot vad som är 

avsett att läras, men som inte är så styrande att elevens egna överväganden, 

initiativ, lösning och beslut blir överflödiga. En viktig ingrediens i detta är 

att inte bara ange ”vad och hur” utan också ”varför” 

 

8. Göra kopplingar mellan tidigare och nuvarande uppgifter/arbeten, samt 

mellan utbildningssituationen och omvärlden tydlig för eleverna.
9
 

 

Han nämner också att tidsbrist vid den estetiska verksamheten ger som resultat att 

man ofta brister i reflektionen kring vad man gjort vid arbetstillfället. Istället för 

att fokusera på lärandet riskerar man att fastna i fällan att stressa för att hinna 

                                                 
8 Hasselskog, P. (2010) Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen. Göteborgs Universitet. s. 67-68 

9 Ibid. s. 68 
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producera en slutprodukt. 
10

 

 

Lärarens roll i dessa estetiska aktiviteter innefattar bland annat en aspekt av att 

uppmuntra och ge barnen respons på deras ansträngningar. Barnens motivation 

kan befrämjas genom en korrekt riktad respons från pedagogen. På samma sätt 

kan inkorrekt respons ge motsatt effekt. Exempel på inkorrekt fokus skulle kunna 

vara att kommentera på den utövande själv, exempel på korrekt fokusering av 

responsen skulle kunna vara att informera barnet om en lämplig strategi att nyttja 

för det specifika arbetet som utförs där och då. För att ett barn ska få möjlighet att 

känna att de kan utveckla sina förmågor ytterligare är det av stor vikt att läraren i 

sin respons berättar hur de kan förbättra sitt arbete, inte bara att de kan det utan att 

specificera det noggrannare. 
11

 

 

Barnens inflytande 

 

Hasselskog presenterar studieresultat som fokuserar på barns utvecklande av 

kompetenser, ”capabilities”, som ett resultat av uppfyllandet av tre aspekter i den 

skapande aktiviteten: den bör vara aktivitetsorienterad, lärandet ska vara en aktiv 

process och slutligen ska aktiviteten vara individanpassad. Detta innebär att för att 

uppöva en kompetens behöver barnet få arbeta praktiskt, barnet behöver få arbeta 

efter eget huvud och förmåga och pedagogen behöver slutligen finnas till hands 

för att guida barnet i skapandeprocessen när det behöver hjälp att komma vidare. 
12

  

 

Rob Barnes är konstnär och undervisar i pedagogik vid University of East Anglia, 

Norwich. Barnes presenterar ett mot Hasselskog liknande resonemang kring hur 

barn lär sig att teckna. Han går till och med ett steg längre och uttrycker sig så att 

pedagogen, om än i bästa välmening, påtvingar barnet pedagogens synsätt om 

denne ritar något istället för att låta barnet lösa det efter egen förmåga. Han menar 

framförallt att processen där barnet får arbeta självständigt, efter egen förståelse, 

leder till ett ökat självförtroende och en utveckling av barnets kreativa förmågor. 
13

 

 

Kent Hägglund jobbar som lektor vid Lärarhögskolan i Stockholm, men är också 

en aktiv kulturjournalist med fokus på barnkultur. Han har tillsammans med 

Kirsten Fredin skrivit om vikten av pedagogens inlevelse i aktiviteterna och hur 

pedagogens egen lust inför genomförandet av aktiviteten kommer att påverka 

                                                 
10 Ibid. s. 69 

11 Ibid. s. 73 

12 Ibid. s. 77 

13 Barnes, R. (2010) Att lära barn skapa. Lund: Studentlitteratur AB. s. 39-40, 44, 56 
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utfallet. 
14

 

 

I Skolverkets skrivelse ”Möten för lärande pedagogiska verksamhet för de yngsta 

barnen i förskolan”, konstateras att man kunnat se tre variationer bland 

pedagogers deltagande i aktiviteter och det har i sin tur påverkat den allmänna 

atmosfären på förskoleavdelningen. En samspelande atmosfär präglad av 

ömsesidig lekfullhet och inlevelse av barn och vuxna, en instabil atmosfär präglad 

av det nyss nämnda ömsesidiga men emellanåt också ett distanstagande av 

pedagogerna vilket gör att det i stressade situationer kan förekomma ledande 

frågor och irritation och en generellt olustig stämning. Den tredje och sista 

atmosfären är den kontrollerande. Den präglas av att de vuxna vill ha kontroll och 

utgår helt från ett vuxet perspektiv, vilket gör att barnen får mindre möjligheter att 

utforska på egen hand. Man säger också att det verkar vara så att ett lägre mått av 

vuxenkontroll ger ett högre mått av deltagande från barnen och tvärtom. 
15

 

 

Elisabeth Arnér och Britt Tellgren är bägge verksamma vid Örebro Universitet. 

De skriver om hur barn ofta får finna sig i att de vuxna både planerar och 

genomför aktiviteterna i verksamheten över huvudet på dem. Pedagogerna 

avbryter ofta barnens problemlösande för att istället fylla i tankegångarna med 

sina egna lösningar. I deras undersökning intervjuade de bland annat barn om vad 

de upplevde som roligt i vardagen på förskolan. De blev förvånade över att de inte 

fick något svar som antydde att det vuxenledda ansågs intressant eller roligt. I 

boken undrar de om detta kan bero på en bristande förståelse hos barnen vad 

syftet med de vuxenledda aktiviteterna är, just på grund av denna sviktande 

kommunikation från pedagogernas sida. 
16

 

 

Barnens inflytande är enligt Arnér och Tellgren något som definitionsmässigt inte 

är okomplicerat. De menar att det i våra styrdokument; läroplaner, skollag och 

barnkonventionen på olika sätt läggs vikt vid barnens introducerande till 

demokratiska värderingar men att det ändå finns behov av att definiera begreppet 

inflytande mer tydligt. Arnér och Tellgren förtydligar begreppet inflytande genom 

att tydliggöra att det innebär en aktiv del av barnet i den beslutande processen, 

inte att enbart stå passiv vid sidan om och låta pedagogen besluta utifrån vad 

denne anser barnet ha behov av. 
17

 

 

                                                 
14 Hägglund, K. Fredin, K. (2001) Dramabok. Nacka: Liber. s. 127 

15 Skolverket. (2011) möten för lärande pedagogiska verksamhet för de yngsta barnen i förskolan. [www document] 

URL http://www.skolverket.se/publikationer?id=2694 s. 22-29, 33, 44 

16 Arnér, E. Tellgren, B. (2006) Barns syn på vuxna – att komma nära barns perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. s. 

55-57 

17 Arnér, E. Tellgren, B. (2006) Barns syn på vuxna – att komma nära barns perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. s. 

13-16 
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Kristina Westlund presenterar i sin studie Pedagogers arbete med förskolebarns 

inflytande ett flertal tolkningar av vad barns inflytande faktiskt innebär. En av de 

tolkningar som nämns är den av Pramling Samuelsson och Sheridan där begreppet 

inflytande och delaktighet är tätt sammanbundet, men att begreppet inte handlar 

om att få lov att delta i en aktivitet som bestäms av någon annan. Istället handlar 

deras tolkning mer om att barnen respekteras och ges förtroende. I allra högsta 

grad handlar det om att det centrala är barnens egna uppfattning av hur mycket 

eller hur lite inflytande de faktiskt har i verksamheten. 
18

 

 

Angående barns inflytande i förskolan kan man i Lpfö98 läsa följande: 

 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. 

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta 

ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov 

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

till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten.
19 

 

Skapande aktiviteter 

 

Ulla Wiklund är bland annat musiker, rytmiklärare och lärarutbildare. Hon har 

författat boken Den lydiga kreativiteten i vilken hon bland annat behandlar hur 

man kan närma sig en definition på barns skapande. Att slentrianmässigt klassa in 

allt som görs i förskolan som skapande aktivitet blir alltför generellt, menar hon 

och tycker istället att det innefattar ett behov av att få kommunicera något genuint 

från individens inre värld till den yttre världen och därigenom också nå andra 

människor. Wiklund menar på att den skapande processen inte alls behöver 

initieras av den skapande personen själv tvärtom, andra personer runtomkring – 

pedagoger, föräldrar eller andra - kan hjälpa det individuella barnet att inse att den 

har något inneboende som behöver få konkretiseras utåt genom att få skapas 

genom sång, dans, målning eller skulptering. 
20

 

 

Eva Ängård, forskare vid Linköpings Universitet och lärarutbildare vid 

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier i Norrköping är författare till boken 

                                                 
18 Westlund, K. (2011) Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande En demokratididaktisk studie. Malmö: 

Holmbergs. s. 20 

19 Skolverket. (2011) Läroplan för förskolan Lpfö98. [www document] URL 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

20 Wiklund, U. (2001) Den lydiga kreativiteten om barn, estetik och lärande. Stockholm: Kristianstads Boktryckeri 

AB. s. 67-69 
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Barn skapar bilder i förskolan. Änggård beskriver hur hon under sin studie av 

barns bildskapande i förskolemiljö fick se en stor uppsjö av barns 

egenproducerade teckningar, målningar, presenter och skulpturer. Inte nog med att 

det fanns en stor mängd av dessa i förskolan, de var dessutom placerade på 

barnens nivå. Utöver detta observerades också att det fanns en återvinningslåda 

där barnen kunde kasta teckningar som de inte var nöjda med, därmed fick barnen 

själva ansvara för huruvida de ville spara sina alster eller inte. Änggård 

konstaterar att man har ett inarbetat förhållningssätt till tecknandet, bildskapandet 

i förskolan som någonting som är väsentligt och konstruktivt för barnens 

utveckling inom en mängd områden. Hon nuddar också vid samma tankegångar 

som Ulla Wiklund angående förhållandet mellan barnens inre och yttre värld och 

hur bildskapandet kan ses som ett övergbryggande verktyg mellan dessa två 

världar 
21

 

 

Oddvar Fagerli, Ole Fredrik Lillemyr och Frode Søbstad är verksamma vid 

Högskolan för förskollärarutbildning i Trondheim. I Vad är förskolepedagogik? 

går de in på vilken roll estetik har hos människor. De konstaterar att oavsett om 

man är vuxen eller barn, konstnär eller ej, så har man som människa ett estetiskt 

behov. I förhållande till förskolepedagogik menar de på att detta mänskliga behov 

tar sig uttryck i barnens skapande i verksamheten. Framförallt betonar de hur 

själva skapandeprocessen i förskolan har betydelse för barnens förmåga att ge 

uttryck för sånt de känner inuti.  De vuxna ska stå barnen till hands för att hjälpa 

dem att hitta rätt uttrycksform och man problematiserar detta ytterligare genom att 

varna för att falla in i samma uttrycksform på grund av lättillgänglighet. 
22

 

 

Musik beskrivs som en oerhört stark estetisk påverkan på alla människor. Det är 

något som man möter tidigt och som följer de flesta genom hela livet. I denna 

kategori inräknas också ramsor, rim och rytmik. 
23

 

 

När författarna närmar sig det de kategoriserar som Bild och slöjd konstaterar de 

att det innefattar en stor mängd uttryck. Skulptering, modellering, pappersvikning 

och målning är några exempel. Förskolan har en överrepresentation av tecknandet 

och till viss del modellerandet, men författarna menar att man som pedagog bör 

sträva efter att erbjuda barnen så många olika uttryck man kan. 
24

 

 

Drama är ytterligare en underkategori som presenteras. Här läggs det vikt vid 

barnens rollekar och utklädningslekar där barnen får möjlighet att byta roller, 

                                                 
21 Änggård, E. (2006) Barn skapar bilder i förskolan. Lund: Studentlitteratur AB. s. 9-10, 12 

22 Fagerli, O et al. (2001) Vad är förskolepedagogik?. Lund: Studentlitteratur AB. s. 126-128 

23 Ibid. s. 128-129 

24 Ibid. s. 129-130 
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härma, regissera och samspela med de vuxna. Fantasin såväl som det logiska 

tänkandet får utvecklas i samspel med varandra och en bearbetning av barnens 

verklighet kan komma till stånd på ett lustfyllt sätt. 
25

 

 

Styrdokument 

 

I skollagens kapitel gällande förskolan står det i paragraf 2 rörande verksamhetens 

erbjudande till barnet att: 

 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 

trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet. 
26 

 

Rörande barnens inflytande säger läroplanen för förskolan klart och tydligt att 

verksamheten ska ge barnen plats att utöva inflytande. Detta är något som 

pedagogerna ska se till sker i en för barnen lämplig takt och utifrån barnens 

förmåga att ge uttryck för sina behov och önskningar.  

 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens 

sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina 

egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som 

barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. 
27 

 

Förskolepedagoger har i sin läroplan ett tydligt direktiv att ta tillvara på barnens 

intressen och att barn ska ses som en komplett människa som har inneboende 

kompetenser som ska tillvaratas i verksamheten.  

 

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken 

få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 
28 

 

Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 

                                                 
25 Ibid. s. 130 

26 Riksdagen. (2010) Skollagen. [www document] URL 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800 2§ 

27  Skolverket. (2011) Läroplan för förskolan Lpfö98. [www document] URL 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 s. 12 

28 Ibid. s. 6 
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Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig 

själva som lärande och skapande individer. 
29 

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, 

sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och 

skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja 

barns utveckling och lärande. 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Ibid. s. 7 

30 Ibid. s. 7 
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Metod 
 

Jag kommer här att presentera denna studies teoretiska utgångspunkt och även 

dess urval. Därefter kommer jag presentera proceduren för studiens 

genomförande, följt av en presentation av deltagande pedagoger. Avslutningsvis 

kommer jag att belysa studiens reliabilitet, dess validitet samt forskningsetiska 

överväganden.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

 

Den konstruktivistiska kunskapssynen innebär i korthet att man inte anser 

kunskap vara någonting som finns hängande ute i tomma intet som man sedan kan 

förvärva utan att det är något som skapas av varje individ. Kunskap är aldrig 

någonting genuint objektivt utan är alltid knutet till människans personliga 

erfarenheter. John Dewey menade att man lär genom att göra, experimentera, och 

sedan reflektera över resultatet. 
31

 

 

Christina Wehner-Godhée, metodik- och pedagogiklärare vid lärarhögskolan i 

Stockholm tar inspiration från en konstruktivistisk syn på lärande och kunskap. 

Det viktiga för en pedagog blir då att observera hur lärandemiljön fungerar i 

förhållande till elevernas behov och hur läraren kan assistera och medkonstruera 

kunskap tillsammans med eleverna. Det poängteras att det inte är endast lärarens 

sätt att tänka som är det rätta, att det är den vuxnes svar som är det korrekta, utan 

att det finns en mångfald lösningar på de problem man ställs inför i 

lärosituationerna i vardagen. Lärarens roll blir att vara flexibel och ta tillvara på 

barnens tankar och upptäckter. Om barnen inte förstår det pedagogen förklarar kan 

en alternativ förklaring från någon annan person vara lösningen. 
32

 

 

Urval 

 

Detta har varit en studie utförd på två skilda förskolor. Bägge förskolorna jobbar 

med implementering av den reviderade läroplanen och jag har därför valt att i 

studien låta bli att särskilja på barnskötare och förskollärare, detta efter att ha fått 

förklarat för mig att de på bägge förskolor planerar aktiviteterna tillsammans men 

sedan avlöser varandra i att ha ansvar för själva genomförandet av aktiviteten.  

 

Den ena förskolans pedagoger tillfrågades om att medverka i studien under min 

                                                 
31 Imsen, G. (2005) Elevens värld – Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur AB. s. 48-49 

32 Wehner-Godhée, C. (2000) Att fånga lärandet Pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier. Stockholm; 

Liber AB s. 104-108 
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slutpraktik som genomfördes hos dem. Jag förklarade i generella termer vad min 

studie skulle komma att fokusera på och frågade om de trodde sig kunna ställa 

upp på att medverka, vilket inte skulle vara något problem. Den andra förskolans 

pedagoger kontaktades via telefon. Min kontakt baserades på att jag för ett flertal 

år sedan jobbat tillsammans med några av pedagogerna på denna förskola.  

 

Eftersom jag inte särskiljer de vuxna i studien har jag benämnt dem pedagoger i 

presentationen som följer nedan. Jag har valt att ta med pedagogernas ålder, kön, 

yrkeserfarenhet och deras huvudsakliga fritidssysselsättningar, då jag upplever att 

detta har inverkan på deras personliga engagemang i aktiviteterna jag har 

observerat. Samtliga deltagare i studien har dock avidentifierats.  

 

Procedur 

 

Jag hade sedan tidigare praktikperioder och vikariat haft kontakt med bägge 

förskolorna och därför fått reda på att de jobbar mycket med estetiskt skapande 

aktiviteter. Tack vare detta kunde jag därför kontakta dem i ett tidigt skede av 

studietiden och förklara vad jag var intresserad av att göra och få deras 

godkännande för studien.  

 

De blev tillfrågade om att delta i studien närmare studiens uppstart då jag ville ha 

en något mer konkretiserad infallsvinkel innan jag presenterade idén. När jag 

tillslut tog kontakt med dem via telefon fick jag besked om att det skulle gå bra. 

Jag mailade sedan informationsbrevet till pedagogerna och fick sedan hjälp av 

pedagogerna själva att dela ut dessa informationsbrev till vårdnadshavarna med 

löfte om att pedagogerna skulle påminna vårdnadshavarna om att deras 

godkännanden eller avböjanden skulle behöva returneras snabbt för att kunna 

hålla tidsplanen.  

 

Jag hade i förväg frågat en pedagog per förskola om det skulle gå bra att 

genomföra mina observationer under två veckor med motiveringen att jag då 

skulle ha en rimlig mängd tid att avsätta till analys av mina 

observationsanteckningar. Jag informerade även föräldrarna om denna tidsperiod i 

informationsbrevet. Från den ena förskolan fick jag svar väldigt fort men från den 

andra förskolan gick det långsammare, vilket ledde till att jag genomförde 

samtliga mina observationer på den ena förskolan innan jag hade påbörjat på den 

andra.  

 

Jag hade för avsikt att besöka förskolorna växelvis, men detta förhindrades när 

mina informationsbrev först inte besvarades på den ena förskolan. Jag hann därför 
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genomföra samtliga observationer på den ena förskolan innan jag fått 

godkännanden via ett nytt formulär på den andra förskolan som förskolans 

pedagoger bad föräldrarna att fylla i på plats vid hämtning och lämning av sina 

barn. Därefter kunde jag genomföra mina observationer även på den förskolan.  

 

Eftersom jag valt att observera ett specifikt moment i förskolans vardag har jag 

tagit reda på när mina observationer bäst har passat in i verksamhetens schema. På 

den första förskolan visade sig detta vara i arbetstiden före lunch och på den andra 

förskolan i arbetspasset efter lunchvilan. Jag har genomfört mina observationer 

som en icke-deltagande observatör och har därför till exempel inte suttit med i 

samlingsringar eller runt borden där det skapande arbetet har utförts.  

 

Pedagoger 

 

Pedagog 1 

 

Kvinna, 58 år. Förskollärare yrkesverksam sedan 1975 efter förskollärarexamen. 

Har jobbat på denna förskola sedan 1980. Hon har ett eget, djupt intresse för 

hantverk och syr, stickar och restaurerar möbler på sin fritid.   

 

Pedagog 2 

 

Kvinna, 33 år. Förskollärare yrkesverksam sedan 1999 efter förskollärarexamen. 

Har jobbat på ett flertal förskolor både utomlands och i Sverige. Har arbetat på 

denna förskola i fyra år. På fritiden spelar hon instrument och är aktiv inom en 

orkesterförening. Utöver detta broderar hon som en form av avslappning.  

 

Pedagog 3 

 

Kvinna, 28 år. Barnskötare yrkesverksam sedan 2003 efter barnskötarutbildning. 

Jobbat vid denna förskola i kortare perioder sedan 2006, på heltid det senaste året. 

Är träningsintresserad, framförallt gång och löpträning utomhus och har detta som 

största intresse utöver att umgås med sin familj.  

 

Pedagog 4 

 

Man, 26 år. Barnskötare yrkesverksam sedan 2004 efter barnskötarutbildning. 

Jobbat vid denna förskola i fem år på heltid, innan dess under kortare perioder 

som vikarie. Är väldigt musikintresserad och spelar på fritiden med i ett band.  
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Pedagog 5 

 

Kvinna, 55 år. Förskollärare yrkesverksam sedan 1988 efter förskollärarexamen. 

Jobbade som dagbarnvårdare under 90-talet, skaffade därefter lärarexamen mot 

barn i årskurserna 1-5. Arbetat på denna förskola sedan 2008. På fritiden väldigt 

musik- och träningsintresserad och har spelat i ett antal rockband.  

 

Pedagog 6 

 

Kvinna 50 år. Barnskötare yrkesverksam från 1981 till 1990 efter examen från 

vårdskolan. Återkom till yrket 2004 efter att bland annat vidareutbildat sig och 

jobbat inom fritidsverksamheten. Har ett personligt mycket starkt intresse för 

språk och läser därför mycket litteratur på fritiden. Är även aktiv inom onlinespel 

då hon ser detta som ett mycket behändigt socialt medie där hon knyter 

internationella kontakter.  

 

Datainsamlingsmetod 

 

För att samla in data till denna studie har jag ensam gjort observationer som 

nedtecknats i ett löpande protokoll indelat i tre sektioner. Det som framförallt har 

varit av intresse är inledningar av aktiviteterna, pedagogernas strategier i starten 

av barnens arbete och avslutningarna av aktiviteterna. Detta kom till som en 

blandning av inspiration från Vea Vecchi´s tre-delade protokoll,
33

 det som Sonja 

Kihlström beskriver som löpande protokoll
34

 och det som Johansson och Svedner 

beskriver som anteckningar utifrån critical incidents. 
35

 

 

På grund av den korta tidsperiod denna studie skulle genomföras på valdes 

halvstrukturerade intervjuer bort från den ursprungliga planen, där de skulle ha 

funnits med som en förstärkande del till de huvudsakliga observationerna. Jag 

gjorde bedömningen att analys av bägge metodernas data skulle ta för lång tid i 

anspråk och valde därför att fokusera på den metod jag upplevde skulle ge mig 

mest kvalitativ data. Av samma anledning valdes inspelningsutrustning bort helt 

och hållet. På grund av att inspelningsutrustning valdes bort kan de nedtecknade 

observationsanteckningarna inte garanteras vara fria från misstag och kan därför 

vara missvisande till viss grad. Jag genomförde en kortfattad, informell intervju 

                                                 

33 Wehner-Godhée, C. (2000) Att fånga lärandet Pedagogisk dokumentation med hjälp av olika 

medier. Stockholm; Liber AB. s. 58-66 

34 Dimenäs, J. (2007) Lära till lärare att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 

Nacka: Liber AB s. 30-33 

35 Johansson, B & Svedner, P. O. (2010) Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapföretaget AB s. 45-47 
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med de inblandade pedagogerna rörande deras personliga bakgrund yrkesmässigt 

och gällande fritidsintressen.  

 

Reliabilitet 

 

Jag har under studiens observationer utgått ifrån samma datainsamlingsmetod, 

vilket innebär att jag har uteslutande använt mig av papper och penna och aldrig 

spelat in någon av observationerna. Detta har fungerat bra när aktiviteterna har 

varit koncentrerade på samma ungefärliga yta, dock har det inneburit svårigheter 

att nyttja denna metod som ensam observatör när aktiviteten spridit sig till en 

större del av förskoleavdelningen. Detta gör att jag inte kan säga att alla 

observationer har gett lika pålitligt material att analysera, vilket gör att jag måste 

konstatera att reliabiliteten på min studie är låg.  

 

Validitet 

 

Denna studie har genomförts på två förskolor under en period på två veckor under 

en säsong där den vanliga verksamheten många gånger får ett minskat utrymme 

till förmån för traditioner knutna till aktuell säsong. Min studies materialmängd 

och tidpunkten för genomförandet gör alltså gällande att validiteten för studiens 

allmängiltighet är låg. Trots detta menar jag dock att utifrån de 

begreppsdefinitioner jag presenterat har jag synliggjort det studien haft för avsikt, 

nämligen att undersöka pedagogers ledarskap och vilka möjligheter det erbjuder 

barnens inflytande. För att kunna dra mer generaliserade slutsatser om detta skulle 

vidare forskning behöva ett större datamaterial från ett större geografiskt område. 

Troligen skulle det också befrämja en framtida forskningsstudie på området att 

sprida observationstillfällena över en större del av året för att få en mer 

allmängiltig bild av hur verksamheten ser ut.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

För att genomföra en etiskt försvarbar undersökning måste vissa saker tas i 

beaktande. Personerna som deltar i studien behöver skyddas mot psykisk och 

fysisk skada, kränkningar och förödmjukelse. Vad man sammanfattar detta med är 

det som kallas individskyddskravet som ska vara en naturlig utgångspunkt i all 

forskning. För att täcka in detta krav utgår man från fyra delkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen 

nyttjandekravet. 
36

  

                                                 

36      Vetenskapsrådet. (1990) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
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Samtliga pedagoger såväl som vårdnadshavare fick ett informationsbrev där de 

delgavs information om vad studien skulle innebära 
37

och även information om att 

ingenting av det som skulle observeras skulle spelas in på något sätt. I samma 

informationsbrev var det också skrivet att deltagandet i studien var helt frivilligt 

och om det fanns några frågor kring observationerna var man välkommen att höra 

av sig via i informationsbrevet medföljande kontaktinformation. 
38

Redan under 

själva observationerna avidentifierade jag samtliga närvarande deltagare för att 

trygga deras anonymitet, de nedtecknade observationsanteckningar för studien 

hanteras konfidentiellt. 
39

 Inga uppgifter insamlade under denna studie finns 

lagrade eller har sänts vidare för andra syften än att användas i just denna studie.  
40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

forskning. [www document] URL http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf S 5-6                                            

37   Ibid. s. 7 

38 Ibid. s. 9-10 

39 Ibid. s. 12 

40 Ibid. s. 14 



18 

Resultat 
 

Jag presenterar nedan de resultat jag fått fram genom mina observationer och 

därefter speglas dessa mot den litteratur jag presenterat tidigare i uppsatsen. Jag 

kommer att presentera resultaten tematiskt utifrån mina fyra 

problemformuleringar: Vilka sätt att styra aktiviteterna använder sig pedagogerna 

av? Hur påverkas barnens inflytande beroende på pedagogens styrning? Hur 

utvärderas barnens upplevelser och tankar efter aktiviteterna? Hur anknyter 

pedagogerna sin praktik till styrdokumenten? 

 

Vilka sätt att styra de skapande aktiviteterna har jag kunnat se 

vid mina observationer? 

 

Utifrån de tre atmosfärer som skolverkets studie beskriver, den samspelande, den 

instabila och den kontrollerande har jag ur mitt råmaterial utläst följande. Min 

första observation började med att pedagogerna var mycket bestämda angående 

hur deras planerade aktivitet skulle inledas. Barnen hölls distanserade och jag fick 

intrycket att barnen varit med om liknande situationer tidigare.  

 

Pedagogerna låter barnen ställa upp i en rad utanför lokalen och vänta 

medan en pedagog letar efter en cd-skiva som ska spela när barnen går 

in i ateljén. Mycket liten kommunikation sker mellan vuxen och barn 

utöver tillrättavisningar när barnen blir otåliga, de vuxna pratar 

mycket med varandra om vilka barn som inte är närvarande, var 

skivan var vid tillfället innan och var den kan ha tagit vägen sen dess.  

 

Även de övriga observationerna uppvisade detta mönster i den inledande delen av 

de skapande aktiviteterna.  

 

Barnen släpps in några åt gången med enda instruktion från 

pedagogerna att sätta sig utanför fallskärmen. Ett flertal barn verkar 

nyfikna på mig som sitter i ett hörn av rummet och ställer frågor till 

Pedagog 2 (P2) och Pedagog 4 (P4) om mig.  

 

P2 instruerar barnen att sitta på samlingsplatsen vilken utgörs av en 

trappavsats utanför den mindre av de två förskolebyggnaderna som 

utgör förskolans lokaler. P2 berättar för barngruppen att hon tänkt ta 

kort på dem innan verkstaden sätter igång. 

 

Vid den fjärde och femte observationen, som utfördes på en annan förskola än de 
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tre första, ändrades detta mönster en aning. Vid observation fyra erbjöds barnen  

fortfarande ingen information om vad som skulle hända, pedagogerna höll sig 

distanserade från barnen och förberedde aktiviteten med minimal kommunikation.  

 

P5 och P6 ställer i ordning allting inne i ateljén under tiden som de 

äldre barnen sitter i soffan utanför ateljén och lyssnar på 

sagoberättande av de besökande skolbarnen. De mindre barnen har en 

egen läsvila i ett annat rum med stängd dörr.  

 

Vid observation fem för pedagogen en dialog med barnen som leder till ett 

genomförande av en aktivitet som utan barnens påverkan ej hade kommit till 

stånd. Den samspelande atmosfären med en ömsesidighet mellan pedagog och 

barn visar sig.  

 

Barnen har haft läsvila på soffan i centrala allrummet. Läsvilan 

avbryts när ett av barnen börjar att prata om Lucia och ett annat barn 

börjar då att förklara sin olust att läsa en vers som de tränat på inför 

ljuständningen av adventsljusstaken. P5 fångar upp barnets tvekan och 

frågar om barnen skulle vilja träna julsånger inför den kommande 

veckans Luciafirande, barnen säger att de vill det och P5 går iväg och 

hämtar gitarr och sånghäfte.  

 

Efter de ur barnens perspektiv passiva inledningarna på observation 1-3 släpper 

pedagogerna in dem genom att inleda samtal med dem och många gånger ber man 

barnen dra sig till minnes något som hänt tidigare.  

 

 När alla tagit sin plats småpratar pedagogerna med de barn som sitter 

närmast dem tills en av pedagogerna med högre röst tilltalar alla i 

cirkeln och föreslår att de ska läsa målarverkstadsramsan, alla säger 

ramsan och gör handrörelser som hör till den. /.../Efter ramsan frågar 

samma pedagog om de minns vad de gjorde gången innan, får genast 

svaret att de fotade ute i skogen och påminner då barnen om att det var 

de som bestämde vad de skulle fotografera.  

 

P2 inleder med att återknyta till barnens förra musikverkstad genom 

att prata om en låt de hade tränat på då och som de tänkte inleda detta 

tillfälle med. P4 börjar mot slutet av P2´s inledning att spela sångens 

melodi på gitarr. 

 

Genomgången hålls av P4 som förklarar för barnen att de 

[pedagogerna] tänkt syssla med rörelselekar på grund av det ruggiga 

vädret så att ingen ska behöva frysa. När han förklarat detta säger han 
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att först ska alla börja med att sjunga med på inledningssången.  

 

Den fjärde observationen skiljde sig återigen från de första tre. Pedagogerna bad 

förvisso barnen att till en viss grad dra sig till minnes något som hänt i dåtid, men 

det skedde i direkt anslutning till aktiviteten och byggde inte vidare på någon 

tidigare genomförd aktivitet.  

 

Efter att sagoberättandet är slut skingras barnen en stund och  sprids 

över avdelningen. Detta pågår några minuter tills de mindre barnen 

kommer ut från sin lässtund. P6 börjar då med att sysselsätta de 

mindre barnen genom att fråga om vad de valt innan de kom ut från 

läsvilan.  

 

När det gällde hur pedagogerna i studien laddade aktiviteten till något som blev 

intressant och spännande för barnen gav mina observationer ett något mer splittrat 

resultat. Pedagogernas egen lust gentemot aktiviteten i de olika situationerna 

verkar här ha spelat roll i hur lyckat utfallet blivit.  

 

Pedagogen som håller i genomgången av aktiviteten ber barnen 

berätta vad det var planerat att de skulle göra på det här passet och 

lyssnar samt vidareutvecklar barnens svar och förklaringar. 

 

P2 tar sedan fram en tamburin och frågar vad barnen tror att 

instrumentet kallas, barnen gissar på många olika saker. Ett barn 

föreslår att det kallas tamburgare och ett annat barn vill förklara att 

han inte vet för att han inte varit på så många musikverkstäder. Efter 

att P2 förklarat vad man brukar kalla instrumentet och barnen provat 

namnet några gånger klappar P2 stavelserna i sitt namn och sin 

hemvists namn för att sedan skicka tamburinen vidare till barnet som 

sitter bredvid och uppmanar denna att göra likadant.  

 

Bägge pedagogerna frågar barnen vilken sång det är de brukar sjunga 

när de sätter sig bredvid fallskärmen på inomhusverkstäderna. Barnen 

svarar lite olika alternativ innan de kommer överens om vilken låt det 

faktiskt är och får det också bekräftat av P4.  

 

Man försökte i det sista exemplet här ovan förvisso att entusiasmera barnen, men 

det räckte inte riktigt till. Om det sedan berodde på det kalla vädret och att de var 

utomhus är svårt att avgöra.  

 

P6 går mellan ateljén och det stora rummet. I stora rummet finns det 

två bord, vart och ett med en sysselsättning för barnen. Ett annat av 
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barnen börjar driva omkring planlöst i rummet och P6 tar försiktigt tag 

i barnets arm och sätter sig ner bredvid och frågar vad barnet har lust 

att göra – pärlplattor? P6 får en nick till svar.  

 

Avslutningarna på skapande aktiviteterna visade också på en del likheter där 

pedagogerna avgjort tog en mer styrande roll och förväntade sig att barnen skulle 

rätta sig efter det pedagogen sa. Ramfaktorer spelar här in genom att aktiviteterna 

bara var givna en viss tid av dagens hela schema och här blir tidsbristen en faktor 

som påverkar hur pedagogernas ledarroller hanteras.  

 

Sångavslutning med sånginnehåll om färger. Barnen sjunger med och 

svarar på pedagogens för-frågor om vilken färg kommande verser 

kommer att handla om. Stort deltagande med glada, höga röster. Under 

denna sångövning kommer inga instruktioner från de vuxna om att 

barnen ska sitta stilla. Efter att sången är slut börjar två pedagoger 

instruera om stillasittandet igen.  

 

Alla samlas i ring på golvet. P2 berättar för de större barnen att man 

haft avslappning när de spelade ukulele, P2 poängterar att det är första 

gången som barnen har valt att göra avslappning på musikverkstaden 

och att det varit jätteskönt just idag. Därefter berättar P2 att nästa 

tillfälle ska man träffas utomhus och sen att det blivit dags att sjunga 

deras avslutningslåt. Efter sången instruerar P2 barnen att 

avdelningsvis, en grupp i taget, gå till sina respektive avdelningar, P4 

spelar bakgrundsmusik på gitarren. Pedagogerna säger hejdå till 

grupperna innan de får gå iväg.  

 

P4 samlar barnen till en liten ring så att de ska kunna sjunga 

avslutningssången tillsammans, ”sen får ni springa och leka det ni 

vill”. P4 säger också till barnen att det blev ett lite kortare arbetspass 

än vanligt och förklarar att det är för att det var ganska kallt ute.  

 

Den sista observationen avviker lite från de första två genom att pedagogen 

faktiskt instruerar barnen att de får springa iväg och leka efter att 

avslutningssången är sjungen.  

 

Hur påverkas barnens inflytande beroende på pedagogens 

styrning? 

 

Under mina observationstillfällen har vissa skillnader framträtt gällande hur 

barnens inflytande kommer till stånd i de två verksamheterna. Barnen har i vissa 
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fall vid tidigare tillfällen fått möjlighet att ge förslag på vad skapandet ska 

innehålla, andra blir ombedda att ge förslag på stående fot.  

 

Pedagogen som håller i genomgången av aktiviteten ber barnen 

berätta vad det var planerat att de skulle göra på det här passet och 

lyssnar samt vidareutvecklar barnens svar och förklaringar.  

 

P2 påminner om att alla barnen vid senaste tillfället hade fått chansen 

att välja vilka alternativ som skulle finnas att välja på vid dagens 

tillfälle och att nu skulle P2 vilja veta vad ett barn i taget skulle vilja 

göra av den resterande tiden. För att komma ihåg vilka val de hade 

gjort fick barnen gå till ett visst hörn i rummet efter att de gjort sitt 

val.  

 

P4: -Jag undrar om vi ska leka en annan lek 

Barn: -Vi vill leka råttorna i skafferiet.  

P4: -Är det den ni vill leka?.....men, men, men....innan vi leker den 

måste vi ställa oss i en cirkel igen, titta nu en extra gång vilka som är 

råttor, så ni vet vilka det ni ska jaga sen.  

 

P5 följer med ett av barnen från ateljén som vill veta hur han ska bära 

sig åt för att få julfiguren så som han vill, de går ut till hallen där 

några tidigare gjorda julfigurer står på display. Sen följer P5 pojken 

tillbaka till ateljén och svarar på pojkens alla frågor, efter en stund 

frågar hon honom ”mmm, men vad är det du vill göra” och pojken 

svarar att han vill göra ett troll (en av sagoberättelserna som han blev 

väldigt uppspelt över var en trollberättelse). P5 säger att han får göra 

ett troll om han vill det och att han ska visa henne det när det är klart.  

 

Som man kan se här ovan har vi tre exempel där pedagogen är initiativtagare och 

barnet eller barnen reagerar på de val som pedagogen ställer dem inför. Det fjärde 

exemplet visar på hur en lyssnande pedagog låter ett barn vara den 

initiativtagande parten och låter därmed barnet ha ett direkt inflytande på sin 

upplevelse av aktiviteten.  

 

De vuxna frågar barnen direkta frågor om vad de tror sig behöva; vad 

behöver du? Visst behöver du nånting långt? Efter en stund växlar de 

vuxna från detta till att se vad barnen väljer själva och sedan fråga vad 

de kommer att använda just det materialet till i sin konstruktion; ett 

barn tar en stor grön pärla och pedagogen tittar på bilden och frågar 

barnet om det tänkt ha pärlan till det gröna området på bilden och får 

ett jakande svar, varpå pedagogen bekräftar barnets val som jättebra.  
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Ovan beskrivna händelse kännetecknar den instabila atmosfären, genom att 

pedagogerna växlar mellan att distansera sig från barnen för att sedan låta barnen 

lista ut vad de själva behöver och stödja dem i deras val. Samma mönster går igen 

i situationen beskriven nedan. Här börjar pedagogerna med att låta barnen göra val 

som direkt kommer påverka deras aktivitet. När de sedan ser att det kommer att 

bli en snedfördelning lämnar de barnens perspektiv och försöker styra barnen att 

göra val de inte skulle gjort utan vuxet inflytande.  

 

De första sex barnen väljer alla samma sak och då börjar P4 komma 

med förslag på vad de andra alternativen kan erbjuda, P2 och P4 

verkar inte vilja att alla barnen ska välja samma alternativ utan 

undantag. Ett barn väljer efter P4´s förslag att ta ett annat alternativ än 

de andra barnen och när alla de resterande barnen har valt (13 barn på 

samma alternativ) ändrar sig två av dem och går till P4 och barnet som 

valde annorlunda. P4 och de tre lämnar samlingsrummet för att spela 

och sjunga barnrocklåtar. P2 säger att ”såhär kan det bli, men vi ville 

ju att ni skulle få bestämma också, det är ju därför vi gjorde såhär 

idag”.  

 

Två råttor ser ut att jaga de två katterna och P2 ropar till katterna att 

de ska vända om och jaga råttorna istället för tvärtom. En av katterna 

svarar då att de ju jagar råttorna (och hade blivit ifattsprungna), ”jaha, 

det var himla snabba råttor idag” skrattar P2.  

 

P5 är i ateljén och sitter på huk bredvid två pojkar som jobbar med 

sina julfigurer. ”Men vad du gör fint, men vet du, det här glittret är 

ganska dyrt så vi får nog inte ta riktigt så mycket åt gången.” P5 

stannar kvar i ateljén och hjälper de andra barnen som plötsligt vill ha 

glitter på sina julfigurer också.  

 

Dessa två observationer visar på när pedagogerna befinner sig i den samspelande 

atmosfären med sina barngrupper. De genomför en aktivitet som barnen genomför 

på ett sätt som pedagogerna inte hade planerat eller tänkt, men barnens kreativitet 

hejdas inte. Pedagogerna ser och lyssnar på barnen och deras förklaringar och 

respekterar deras önskemål och lösningar.  

 

Hur utvärderas barnens upplevelser och tankar efter 

aktiviteterna? 

 

Om barnen ska ha ett reelt inflytande på verksamhetens aktiviteter behöver 
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pedagogerna känna till hur barnen upplever de genomförda aktiviteterna. På grund 

av detta finns ett behov av att låta barnen utvärdera hur de upplevt skapandet.  

 

Även inom detta område har vissa skillnader kunnat observeras mellan de olika 

förskolorna. Bägge förskolorna jobbar aktivt för att implementera den reviderade 

läroplanen och har därför en höjd medvetenhet om sitt ansvar att ta tillvara på 

barnens utvärderingar och tankar.  

 

P2 samordnar barnen i cirkelformering igen när samlingen ska starta 

och meddelar att det är dags att titta på det man gjort i dagens 

aktivitet. Berättar också att alla barnen ska få berätta om vad just de 

har byggt. P2 visar sedan de byggda sakerna en efter en och frågar 

vem det är som byggt vad och väntar på att det barn som byggt det P2 

håller upp ska känna igen det. Därefter frågar P2 hur barnet tänkt när 

det byggde som det byggde. P2 uppmärksammar också detaljer som 

känns igen från fotografierna.  

 

P2 undrar vilka låtar barnen vill leka med idag och barnen svarar i 

mun på varandra. P2 lyfter förslagen hon hör ett efter ett tills barnen 

blivit nöjda och frågar sedan vilken sånglek de ska ta först. Ett av de 

äldsta barnen säger att de kan välja genom att den som räcker upp 

handen först får bestämma, samtidigt som hon räcker upp handen i 

luften och säger den gyllengula fågeln. P2 ser på barnen och ser ut att 

fundera en stund och säger sen ”om vi ska räcka upp händerna får vi 

nog göra så att jag säger era förslag och så får ni räcka upp handen på 

den ni vill göra först, sen blir det den som får flest händer som vi tar 

först. Men vi kommer att hinna med allas förslag”.  

 

Något jag inte hade räknat med visade sig i denna del av observationerna, 

nämligen att den utvärdering som jag sett under min praktik på den ena förskolan 

ännu inte användes i den utsträckning jag först hade trott. Varken i observation 

fyra eller observation fem ger pedagogerna barnen någon möjlighet att utvärdera 

aktiviteterna som genomförts.  

 

Hur anknyter pedagogerna sin praktik till styrdokumenten? 

 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 

trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet. 
41

 

                                                 

41  Skolverket. (2011) Läroplan för förskolan Lpfö98. [www document] URL 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442. s. 5 
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Pedagogerna har i mina observationer erbjudit sina respektive barngrupper 

återkommande fasta punkter i form av liknande inledningar på sina aktiviteter. Det 

har vanligtvis inneburit en samlingssituation av något slag, vilket har gjort att 

barnen riktat sin uppmärksamhet mot pedagogen.  

 

Pedagogerna har i min studie haft relativt stora barngrupper som varit 

åldersblandade i den bemärkelse att det har aldrig varit uteslutande femåringar 

eller treåringar, utan istället en blandning av åldrar och kön. Deras aktiviteter har 

på grund av detta varit anpassade för att erbjuda utmaningar för alla deltagande 

barn. Resultatet av denna anpassning har varierat i sitt genomförande, vissa 

pedagoger har erbjudit ett snävt arbetsområde men där barnen tillåts lösa problem 

på sitt eget vis. Andra pedagoger har istället gett barnen en stor möjlighet att 

bestämma arbetsområde själva och sedan försökt att hjälpa de individuella barnen 

när de stött på problem med sitt arbete.  

 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens 

sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina 

egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som 

barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. 
42

 

 

Pedagogerna på bägge de observerade förskolorna ger utrymme i sin planering 

och i sitt genomförande av aktiviteterna för det som barnen önskar göra. Man 

försöker tillrättalägga verksamheten så att barnens önskemål ska kunna ligga till 

grund för en lagom svår aktivitet som fortfarande är tillräckligt utmanande att 

barnens intresse ska finnas kvar. Pedagogerna på den ena förskolan visar i studien 

en tendens att använda sig av den feedback de får från barnen till att planera 

senare arbetstillfällen. Den andra förskolans pedagoger låter barnen göra val och 

önskningar på plats som sedan får styra hur just det passet genomförs. Bägge 

förskolorna jag besökt har låtit barnen arbeta i ett socialt sammanhang där det 

både förekommer träning att fungera i en större gruppkonstellation såväl som 

individuellt arbete och enskild stöttning från pedagogen.  

 

 

 

 

                                                 

42  Skolverket. (2011) Läroplan för förskolan Lpfö98. [www document] URL 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442. s. 12 
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Diskussion 
 

Jag har i denna del av mitt examensarbete valt att diskutera mina resultat utifrån 

fem underkategorier som särskilt fångat min uppmärksamhet. Det som kommer att 

diskuteras är de två atmosfärer som uppvisats vid observationerna. Pedagogernas 

ledarskap så som det har observerats. Hur flexibilitet och rutin kan förändra 

möjligheterna till inflytande samt hur trygghet och glädje spelar roll i 

förskoleverksamheten. Slutligen kommer jag att diskutera studiens övergripande 

syfte om hur ledarskapet påverkar möjligheterna till inflytande från barnen.  

 

När jag påbörjade denna studie stod det klart för mig att jag skulle ägna mycket 

tid till att ställa mina egna erfarenheter av förskoleverksamheten i relation till det 

som mina studieresultat skulle visa. Detta stämde också med vad som skedde. Vad 

jag dock blev förvånad över var hur de observationsanteckningar jag förde vid 

analysen visade en bild som jag inte upplever att jag uppfattade när jag 

genomförde själva observationerna. Barnens inflytande var framförallt det som 

jag inte tyckte mig se när jag närvarade i verksamheten, men när jag sedan gick 

igenom anteckningarna och speglade det jag såg mot olika forskares texter var det 

mycket tydligt hur pedagogerna faktiskt levde upp till styrdokumentens krav på 

barns inflytande.  

 

Pedagogernas ledarskap 

 

Jag har genomgående haft en känsla av att det konstruktivistiska synsättet på 

förvärvande av kunskap är en självklarhet. Kunskap är inget som är skrivet i sten 

och ingen människa påbörjar sitt liv som en tom tavla, däremot är vi människor 

sociala varelser som lär oss genom att kommunicera på olika sätt med andra ting. 

Med detta sagt vill jag mena att Lahdenperä sammanfattar hur jag själv tänker runt 

hur en kombination av egna erfarenheter och experimenterande är vad som 

tillsammans krävs vid utvecklingen av den egna ledarrollen. 
43

Om man har haft en 

egen erfarenhet av en ledare som upplevts negativ så innebär inte detta att den 

erfarenheten stryks vid utvecklingen av den egna ledarrollen, tvärtom hjälper den 

till att forma hur man agerar och interagerar med andra människor. Intressant i 

denna studie har varit att se hur dessa pedagoger med sina skilda åldrar, skilda 

bakgrunder och skilda intressen trots allt har arbetat på liknande sätt i de aspekter 

min studie har belyst.  

 

När Lahdenperä konstaterar att de två värsta formerna av ledarskap består av ett 

                                                 
43 Lahdenperä, P. (2008) Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald . Lund: Studentlitteratur AB. s. 35-39 
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alltför strikt respektive alltför löst förhållningssätt
44

 kan jag tycka att man 

samtidigt säger att läroplanens direktiv om att anpassa barnens inflytande efter 

deras förmåga att hantera det ansvaret inte bara är regel utan även seriös ambition 

att bli en så god ledare som möjligt. Om bara alla pedagoger skulle göra som det 

stod i läroplanen skulle alltså det garantera den svenska förskolan de bästa ledare 

man kan få? Nej, jag tror inte att sådana förenklingar någonsin kan bli giltiga, i 

något sammanhang. Läroplanerna ska hållas levande i verksamheten och jag 

upplever att min studie visar på att detta också görs. Fagerli menar att det som 

framförallt är viktigt i praktiken, och något som definierar förskolepedagogik, är 

att genom en god planering och noggranna förberedelser kunna erbjuda 

flexibilitet, öppenhet och och en möjlighet för barn att utöva inflytande. 
45 

Som 

tidigare nämnt så byggs ledarrollen upp av egna erfarenheter, vad som sedan står i 

styrdokumenten måste givetvis pedagogerna förhålla sig till men det är inte vad 

som främst bestämmer hur de fungerar i sina roller som ledare.  

 

Flexibilitet kontra rutin 

 

I denna studie fick jag möjlighet att observera ett tillfälle där pedagogen valde att 

avbryta en planerad läsvila för att följa barnens intressen att kunna repetera och 

förstå hur genomförandet av deras luciafirande skulle gå till. De övriga 

observationerna belyste också till viss del hur man som pedagog behöver visa 

förmåga att vara flexibel, men inget tillfälle tydligare än just detta. Lenz-

Taguchi´s konstaterande att man behöver bevara flexibiliteten i sitt yrkesutövande 

är något som jag absolut håller med om. 
46 

Svårigheten i att kombinera denna 

flexibilitet i vardagen består nog framförallt i behovet av att också söka efter 

rutiner som underlättar fokus i barnens arbete. En tanke som återkommer till mig 

från utbildningen var en intervjuad lärarstudent som berörde ämnet rutiner i 

skolan. Denna student uttryckte sig som att idealet skulle vara en nyutbildad lärare 

med den extremt rutinerade lärarens rutin. Vad som menades med detta var att 

som nyutbildad ifrågasätter pedagogen sin praktik i mycket stor utsträckning och 

är villig att prova nya infallsvinklar men saknar rutiner som underlättar flytet i 

arbetet som också behövs. Förvisso innehåller min studie ingen nyutbildad 

pedagog, men pedagogerna som deltagit i studien visar upp en balansering av 

flexibilitet och rutin i ovan nämnda exempel med luciaträningen. I mångt och 

mycket upplever jag att Hasselskogs lista på kompetenser hos slöjdläraren även är 

direkt applicerbar på förskolans pedagoger. 
47 

Stannar man till exempel till på vad 

                                                 
44 Lahdenperä, P. (2008) Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald . Lund: Studentlitteratur AB. s. 35-39 

45  Fagerli, O. Et al. (2001) Vad är förskolepedagogik?. Lund: Studentlitteratur AB. s. 15 

46 Lenz-Taguchi, H. (1997) Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm; Stockholms universitets förlag. s. 9-10 

47 Hasselskog, P. (2010) Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen. Göteborgs Universitet. s. 67-68 
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han skriver om pedagogens kommunikation med barnen så gäller samma sak för 

slöjdläraren som för förskolläraren, nämligen att tillskriva barnen en sådan verbal 

kompetens att de faktiskt förstår det du säger utan att du som pedagog ska börja 

använda ett överdrivet förenklat språkbruk i tron att det ska hjälpa barnen att 

förstå. Samma sak gäller angående att tydligt avgränsa vilket område det är som 

ska bearbetas utan att för den sakens skull ge så stor frihet till barnen att de inte 

vet vad som förväntas av dem. Tydlighet skapar trygghet och trygghet är återigen 

inte bara något som ska eftersträvas på grund av att det står i läroplanen utan 

därför att det är en förutsättning för att skapa förutsättningar för lärande.  

 

Den här studien har fått mig att tänka på många aspekter av yrket som pedagog i 

förskolan. Jag ställer mig frågan vad som för min framtida yrkesroll känns 

viktigast, tydlighet i det verbala eller det kroppsliga kommunicerandet? Det är en 

fråga som jag ännu inte nått något definitivt svar på men jag upplever att det finns 

verkligen intressanta aspekter av resonerandet kring vad som bär mest budskap av 

dessa två kommunikationsformer. Om man som pedagog ska använda sig av ett 

korrekt verbalt språk med Hasselskogs resonemang kring detta, varför ska man då 

i det kroppsliga vara aktsam att, medvetet eller ej, styra barnen istället för att låta 

dem utforska material som Barnes presenterar som en risk. 
48 

En tydlig 

kommunikation upplever jag som det viktigaste i sammanhanget, om man sedan 

som pedagog väljer att använda sig av förenklande uttryck som en anpassning till 

vad barnen känner till sedan tidigare kan jag inte se att det är något negativt. Ett 

sätt som pedagogerna i mina observationer skulle ha kunnat förbättra sin 

kommunikation skulle ha varit att föra en öppnare dialog med barnen redan i 

inledningarna till de skapande aktiviteterna. En dialog inleddes många gånger, 

men först efter att ha genomfört de förberedelser som krävdes för att 

iordningsställa för dessa aktiviteter. En öppnare dialog från pedagogernas sida 

skulle rentav ha kunnat fördjupa barnens förståelse över andra delar av skapandet 

än de känt till sedan tidigare.  

 

I min studie har pedagogerna inte haft en uttalad Reggio-Emilia pedagogik, men 

de har visat förståelse för hur utnyttjandet av de tillgängliga miljöerna skapar 

lärandesituationer. På den första förskolan jag observerade använde man ett flertal 

olika rum i innemiljön och även vid ett tillfälle utomhus. De olika rummen erbjöd 

barnen och pedagogerna en variation av möjligheter i arbetet.  

 

Trygghet och glädje 

 

Jag har känt en stor glädje över att ha sett ett genuint engagemang från flera av 

                                                 
48 Barnes, R. (2010) Att lära barn skapa. Lund: Studentlitteratur AB. s. 39-40, 44, 56 
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pedagogerna jag observerat och kan bara konstatera att de har haft just den 

personliga lust inför det skapande arbetet som Hägglund och Fredin skriver om.
49

 

Vi har i utbildningen gång efter annan fått höra att vi som blivande pedagoger lär 

för livet. Om jag återigen får återkomma till väsentligheter i kunskapsskapande, 

där trygghet var en sådan väsentlighet, så är lust och glädje en annan sådan. Att 

som pedagog känna att det man sysslar med i verksamheten är roligt lägger också 

grunden för ett fortsatt lärande även hos de vuxna, inte bara hos barnen. Just 

faktumet att de vuxna kan lära tillsammans med barnen är i mina ögon en naturlig 

förlängning av erkännandet av barnens redan existerande kompetenser. Dessa 

belyser man i läroplanerna genom att uttryckligen skriva att barnen ska ha ett 

direkt inflytande på verksamheten. 
50

 

 

De två atmosfärerna 

 

Skolverkets skrivelse tog upp de tre atmosfärerna som jag hade hoppats på att få 

se konkreta exempel på i mina observationer. 
51 

Det jag upplever att jag fått se var 

exempel på den samspelande atmosfären med de närvarande pedagogerna som 

lever sig in i skapandet, samt den instabila atmosfären där pedagogerna haft svårt 

att till fullo leva sig in i barnens lekfulla skapande och istället distanserar sig 

varpå stämningen blivit disharmonisk. Denna distansering har visat sig vid 

inledningarna till många av aktiviteterna jag observerat där pedagogerna många 

gånger hade en mycket begränsad kommunikation med barnen. Jag menar på att 

en vidare forskning skulle vara intressant på denna aspekt av studien där man med 

fördel skulle kunna få en större rådatamängd att arbeta utifrån för att se om 

verksamheten verkligen visar på den tredje atmosfärens vuxensituerade 

pedagogik. Skolverket har förvisso redan konstaterat att en sådan atmosfär kan 

påvisas, men min studie har inte visat några sådana antydningar och jag menar på 

att detta kan bero på den begränsade mängd rådata jag haft att tillgå.  

 

Hur ledarskapet möjliggör barninflytande  

 

Jag finner det intressant att något så centralt i förskolepedagogiken som barns 

inflytande har en sådan mångfald av definitioner, även inom specifik forskning 

riktad mot förskoleverksamheten. Det blir ännu mer intressant när man betänker 

att det också står inskrivet i de styrande dokument som förskolepedagoger har att 

                                                 
49 Hägglund, K. Fredin, K. (2001) Dramabok. Nacka: Liber. s. 127 

50  Skolverket. (2011) Läroplan för förskolan Lpfö98. [www document] URL 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 s. 12 

51 Skolverket. (2011) möten för lärande pedagogiska verksamhet för de yngsta barnen i förskolan. [www document] 

URL http://www.skolverket.se/publikationer?id=2694 s. 22-29, 33, 44 
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förhålla sig till och ta avstamp ifrån. 
52 

Som jag ser på det så krävs det först och 

främst att man som pedagog låter barnen komma till tals, att lyssna. För att man 

ska kunna utöva inflytande krävs det att man får ge uttryck för sin mening och att 

de man arbetar tillsammans med lyssnar på det man säger. Alltså blir kravet på 

den vuxne att inte bara kunna erbjuda för barnen förståelig information och 

instruktion utan även ett aktivt lyssnande för att ge akt på barnens önskemål och 

frågor. Denna grundförutsättning är gällande oavsett om man väljer att definiera 

inflytande som synonymt med deltagande eller om man menar att det krävs något 

mer. Utan kommunikation rasar förutsättningarna till inflytande ihop omedelbart.  

 

Ett ledarskap som grundas på att pedagogen följer sin planering till punkt och 

pricka utan att ta hänsyn till barnens önskemål omöjliggör ett barnstyrt inflytande. 

En nyckelingrediens blir därav en flexibilitet från pedagogen som gör att den 

planerade aktiviteten kan förändras om situationen kräver det. I min studie fick jag 

se att rutinen hos en mycket erfaren pedagog gjorde att denna flexibilitet fanns där 

vilket möjliggjorde att det som var planerat fick ändras till förmån för det som 

barnen visade intresse för.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

52 Skolverket. (2011) Läroplan för förskolan Lpfö98. [www document] URL 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 s. 12 
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Observation #1 
 

Målarverkstad 

2011-11-24 

09:30-10:50 

 

3 pedagoger (P1, P2, P3) 

12 barn; 9 pojkar, 3 flickor 

ålder 3-4 år 

 

lokal; ateljé uppdelad i två separata rum med stängbar dörr emellan 

 

Pedagogerna låter barnen ställa upp i en rad utanför lokalen och vänta medan en 

pedagog letar efter en cd-skiva som ska spela när barnen går in i ateljén. Mycket 

liten kommunikation sker mellan vuxen och barn utöver tillrättavisningar när 

barnen blir otåliga, de vuxna pratar mycket med varandra om vilka barn som inte 

är närvarande, var skivan var vid tillfället innan och var den kan ha tagit vägen 

sen dess.  

 

Barnen släpps in i ateljén när skivan återfunnits och alla sätter sig i ring utifrån 

den ordning de stod på led utanför, pedagogerna placerar sig i ringen separerade 

från varandra. När alla tagit sin plats småpratar pedagogerna med de barn som 

sitter närmast dem tills en av pedagogerna med högre röst tilltalar alla i cirkeln 

och föreslår att de ska läsa målarverstadsramsan, alla säger ramsan och gör 

handrörelser som hör till den. Den signalerar starten på aktiviteten. Efter ramsan 

frågar samma pedagog om de minns vad de gjorde gången innan, får genast svaret 

att de fotade ute i skogen och påminner då barnen om att det var de som bestämde 

vad de skulle fotografera. Därefter tar pedagogen fram ett foto i taget och visar för 

gruppen och frågar vem som känner igen det fotot som sitt och när barnet som 

tagit fotografiet känner igen det benämner de vad det föreställer och sedan får 

barnet hålla i sitt foto.  

 

Under den här delen av aktiviteten är en av pedagogerna tyst och sitter stilla, en 

annan leder själva inledningen och utdelningen av fotografierna och den sista 

pedagogen instruerar barnen att sitta stilla, att vara tysta, att flytta bakåt, att hålla 

korten stilla.  

 

Pedagogen som håller i genomgången av aktiviteten ber barnen berätta vad det var 

planerat att de skulle göra på det här passet och lyssnar samt vidareutvecklar 

barnens svar och förklaringar. Därefter slussas barnen med de övriga två 
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pedagogernas hjälp in i tre mindre grupper till rummet bredvid, där det aktiva 

skapandet ska ske. De tre vuxna går runt och hjälper varje enskilt barn att trä på en 

målartröja/-skjorta och de barn som fått hjälp eller fortfarande ännu inte fått hjälp 

sitter på stolar kring borden och väntar på sin tur.  

 

1-2 barn per pedagog får sedan gå fram till ett centralt placerat bord fyllt med 

olika sorters material för att där få välja lämpligt material till sin konstruktion. De 

vuxna frågar barnen direkta frågor om vad de tror sig behöva; vad behöver du? 

Visst behöver du nånting långt? Efter en stund växlar de vuxna från detta till att se 

vad barnen väljer själva och sedan fråga vad de kommer att använda just det 

materialet till i sin konstruktion; ett barn tar en stor grön pärla och pedagogen 

tittar på bilden och frågar barnet om det tänkt ha pärlan till det gröna området på 

bilden och får ett jakande svar, varpå pedagogen bekräftar barnets val som 

jättebra.  

 

Vid ett av arbetsborden leker några av barnen med sitt insamlade material i väntan 

på att få instruktioner att börja konstruera med det. En av pedagogerna ser ett barn 

som står vid sidan om sitt arbetsbord och ser uppgivet ut och frågar vad som är 

fatt. -Har du tappat något? - Jaa, min vita boll. -Hade du en till? Varpå en av de 

andra pedagogerna högt meddelar att barnet hade haft två stycken, samtidigt som 

barnet svarar på den första pedagogens fråga. Vid det här laget har det andra 

arbetsbordet fått sätta igång med konstruktionen av materialen och två av de tre 

pedagogerna sysselsätts av att hjälpa barnen att komma igång med limmandet, 

emedan det andra arbetsbordets barn får vänta på att den sista pedagogen bär fram 

limburkar och spatlar som de ska få använda.  

 

Konversationer 

 

Pedagog 1 (P1) 

Du ska inte välja en större pinne så att det ryms att limma lite grejor på den? Kom, 

så hämtar vi en större pinne.  

 

Pedagog 2 (P2) 

Om du gör såhär blir det lättare (visar hur barnet kan sprida ut limmet med en 

spatel) 

 

P1 

Nu har du fått lim på pinnen, jättebra. Då tar du din vita boll och trycker fast, så. 

Nu kan du ta pinnen och sätta fast den på pinnen. Se, om vi sätter den så, då 

spretar den lite. Nu får man vänta så det torkar, sådär, då har du gjort din pinne.  
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P1 

Vad bra det blev. Få se på kortet, ja se, det spretar sådär åt sidorna men där är det 

ju en lång pinne som sticker ut. Ta och hämta nåt som kan vara den där stora som 

sticker ut.  

 

P2 

Vad var det du hade tänkt här? Kan du peka och visa på kortet vad det ska vara för 

nåt? (Barnet visar på kortet och att problemet är att få kvisten i rätt vinkel mot 

resten) Ja! Vad bra du såg, hur gör vi då? Om vi limmar blir den ju rakt upp, inte 

som på bilden. Vet du, jag tror att vi provar att tejpa. Jag hämtar en tejprulle.  

 

Pedagog 3 (P3) 

Hjälper ett barn att limma fast sitt material, barnet tittar ibland på men sitter mesta 

tiden och kikar runt i rummet på annat. Barnet aktiveras inte under konstruktionen 

och verkar inte intresserat. P3 är koncentrerad och pratar inte så mycket med 

barnet, frågar ibland vad tror du alternativt konstaterar att det här var svårt och nu 

ska vi se. Efter en stund hämtar P3 nytt material och bygger nytt från början, 

barnet tittar tyst på, barnet håller i sitt kort med fotografiet och efter ett tag släpper 

P3 in barnet i konstruktionsprocessen. Barnet limmar fast en knapp på det P3 

byggt efter att P3 hällt på lim på knappen, jämför därefter resultatet med sitt kort 

och ser skeptisk ut. P3 frågar om det finns något mer man kan göra för att få det 

som på kortet. P3 frågar om det färdiga resultatet blev som barnet hade tänkt sig 

och får ett jakande svar, vilket bekräftas med -vad bra! 

 

P2 

(till alla) Då får barnen gå och sätta sig och vänta. (P1, P2, P3 städar undan det 

värsta lite snabbt medan barnen får gå tillbaka in i genomgångsrummet och sätta 

sig i cirkel igen) 

 

P3 instruerar återigen barnen att sitta stilla. P3 flyttar ett barn till en annan plats i 

cirkeln med förklaringen att det är för att barnet och dess granne inte kan sitta 

stilla.  

 

P2 

Samordnar barnen i cirkelformering igen när samlingen ska starta och meddelar 

att det är dags att titta på det man gjort i dagens aktivitet. Berättar också att alla 

barnen ska få berätta om vad just de har byggt. P2 visar sedan de byggda sakerna 

en efter en och frågar vem det är som byggt vad och väntar på att det barn som 

byggt det P2 håller upp ska känna igen det. Därefter frågar P2 hur barnet tänkt när 
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det byggde som det byggde. P2 uppmärksammar också detaljer som känns igen 

från fotografierna. Barnet med tejppinnen får berätta om vad det var som var 

svårast i bygget och varför just det var svårt, P2 bekräftar vilken bra likhet med 

bilden barnets slutliga produkt blev. Ett annat barn berättar om sin kotte som 

konstruerats av fem kulor och de detaljer som han uppmärksammat; att kotten var 

lång och lite böjd (från början hade barnet försökt med tre kulor men då var den 

för kort och sen hade den fått böjas till för att få rätt böjning)  

 

När barnen får berätta om det de gjort lyssnar de övriga, men när pedagogerna 

pratar längre stunder tappar barnen fokus och börjar syssla med annat. Detta 

resulterar i att pedagogerna som inte pratar tar på sig rollen som regelpolis och 

instruerar barnen om att sitta stilla och att vara tysta.  

 

Sångavslutning med sånginnehåll om färger. Barnen sjunger med och svarar på 

pedagogens för-frågor om vilken färg kommande verser kommer att handla om. 

Stort deltagande med glada, höga röster. Under denna sångövning kommer inga 

instruktioner från de vuxna om att barnen ska sitta stilla. Efter att sången är slut 

börjar två pedagoger instruera om stillasittandet igen.  

 

Efter att sången är färdig förklarar pedagogen som hållit i genomgången att det 

hade varit den sista målarverkstaden för den aktuella perioden och undrar vad 

barnen har tyckt om upplevelserna. Pedagogen frågar och lyfter barnens responser 

så att alla ska höra, ett barn föreslår att de skulle döpa om det från målarverkstad 

till klisterverkstad för att det hade varit mycket klistrande.  
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Observation #2 
 

Musikverkstad 

2011-11-29 

09:30-11:00 

 

2 pedagoger (P2, P4) 

14 barn; 11 pojkar, 3 flickor 

ålder 3-5 år 

 

lokal; samlingsrum med stor, öppen golvyta där en regnbågsfärgad fallskärm lagts 

ut i en cirkel på mitten av golvet.  

 

Barnen släpps in några åt gången med enda instruktion från pedagogerna att sätta 

sig utanför fallskärmen. Ett flertal barn verkar nyfikna på mig som sitter i ett hörn 

av rummet och ställer frågor till Pedagog 1 (P2) och Pedagog 2 (P4) om mig. Ett 

barn säger efter ett tag att han trodde det var en regelbunden vikarie som liknade 

mig fysiskt och på ljudet av röst, P2 och P4 håller med om barnets observation 

och konstaterar att det stämmer mycket väl med vad de själva tycker.  

 

P2 inleder med att återknyta till barnens förra musikverkstad genom att prata om 

en låt de hade tränat på då och som de tänkte inleda detta tillfälle med. P4 börjar 

mot slutet av P2´s inledning att spela sångens melodi på gitarr. Efter att sången 

sjungits, där barnen sjungit vissa avsnitt och varit tystare på andra avsnitt pratar de 

en stund om saker som barnen tänker på. Det är inte saker som verkar anknytna 

till sången eller musikverkstaden, men P2 och P4 samtalar med barnen om deras 

funderingar. Efter detta pågått några minuter vill P2 sjunga inledningssången en 

gång till för att se om sången har blivit lättare att komma ihåg. Efteråt konstaterar 

P2 ”vad bra det gick, det här kommer att bli jättebra när vi har fått sjunga några 

fler gånger”.  

 

P2 tar sedan fram en tamburin och frågar vad barnen tror att instrumentet kallas, 

barnen gissar på många olika saker. Ett barn föreslår att det kallas tamburgare och 

ett annat barn vill förklara att han inte vet för att han inte varit på så många 

musikverkstäder. Efter att P2 förklarat vad man brukar kalla instrumentet och 

barnen provat namnet några gånger klappar P2 stavelserna i sitt namn och frasen 

”och jag jobbar på *avdelningsnamn” för att sedan skicka tamburinen vidare till 

barnet som sitter bredvid och uppmanar denna att göra likadant. Alla barnen får 

möjlighet att göra detta och alla utom ett barn väljer att klappa sina stavelser, samt 

berättar vilken avdelning de hör hemma på. Ett barn glömmer att säga sitt namn, 
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men då klappar barnet bredvid hans namn och glömmer först bort sitt eget namn 

men klappar även det efter att P2 och P4 påmint henne och berömt henne för att 

hon hjälpt sin kamrat.  

 

Under namnklappningen fotograferar P2 och P4 men batterierna tar slut mot slutet 

av rundan och P2 meddelar barnen detta samt att hon har extrabatterier som hon 

byter till. Ett samtal om batterier och vad man gör med dem när de tar slut startar 

där barnen berättar om sina erfarenheter och hur de brukar göra när de är hemma, 

ett barn konstaterar glatt att P2 nog har många extrabatterier hemma, P2 medger 

att hon har ett antal batterier om några skulle ta slut.  

 

Nästa del av musikverkstaden blir att P2 säger att de nu äntligen ska sjunga 

fallskärmslåten, alla barnen sätter sig omedelbart på knä och tar tag i kanten på 

fallskärmen. P2 instruerar att de ska ställa sig på fötter och sen sjunger barnen och 

P2 samtidigt som de lyfter fallskärmen upp och ner så den gör vågor i luften, P4 

spelar gitarr. När sången tar slut släpper alla taget om fallskärmen utom 3-4 barn, 

de gör om just den här delen tre gånger till, P2 och P4 försöker förklara att alla 

måste släppa taget samtidigt i slutet för att inte fallskärmen ska lägga sig platt på 

golvet. Tillslut lyckas de släppa samtidigt och barnen ser glada ut när det bildas en 

luftkudde under fallskärmen fastän den ligger helt stilla.  

 

P2 påminner om att alla barnen vid senaste tillfället hade fått chansen att välja 

vilka alternativ som skulle finnas att välja på vid dagens tillfälle och att nu skulle 

P2 vilja veta vad ett barn i taget skulle vilja göra av den resterande tiden. För att 

komma ihåg vilka val de hade gjort fick barnen gå till ett visst hörn i rummet efter 

att de gjort sitt val. De första sex barnen väljer alla samma sak och då börjar P4 

komma med förslag på vad de andra alternativen kan erbjuda, P2 och P4 verkar 

inte vilja att alla barnen ska välja samma alternativ utan undantag. Ett barn väljer 

efter P4´s förslag att ta ett annat alternativ än de andra barnen och när alla de 

resterande barnen har valt (13 barn på samma alternativ) ändrar sig två av dem 

och går till P4 och barnet som valde annorlunda. P4 och de tre lämnar 

samlingsrummet för att spela och sjunga barnrocklåtar.  

 

P2 säger att ”såhär kan det bli, men vi ville ju att ni skulle få bestämma också, det 

är ju därför vi gjorde såhär idag”. P2 undrar vilka låtar barnen vill leka med idag 

och barnen svarar i mun på varandra. P2 lyfter förslagen hon hör ett efter ett tills 

barnen blivit nöjda och frågar sedan vilken sånglek de ska ta först. Ett av de äldsta 

barnen säger att de kan välja genom att den som räcker upp handen först får 

bestämma, samtidigt som hon räcker upp handen i luften och säger ”den 

gyllengula fågeln”. P2 ser på barnen och ser ut att fundera en stund och säger sen 
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”om vi ska räcka upp händerna får vi nog göra så att jag säger era förslag och så 

får ni räcka upp handen på den ni vill göra först, sen blir det den som får flest 

händer som vi tar först. Men vi kommer att hinna med allas förslag”. Första 

sången blir ”den gyllengula fågeln” med sju händer. P2 bestämmer att två barn per 

vers får vara fåglar i mitten av cirkeln som resten står i och P2 frågar mellan varje 

vers vilka nya par som vill vara fåglar.  

 

Vi övergången till nästa låt har barnen blivit ganska uppjagade och P2 får inte 

kontakt, så efter några försök höjer hon rösten och instruerar med hög röst att 

barnen ska ta varandras händer i en cirkel. Detta får barnen att lugna ner sig igen. 

P4 kommer tillbaka till samlingsrummet med sin barngrupp och de ställer sig 

också i ringen. De leker en jaktlek och mellan varje jakt blir det mycket 

diskuterande mellan barnen och pedagogerna. Bägge pedagogerna provar med att 

höja rösten och försöker att samla barnen i ring igen. Barnen verkar tycka att 

leken är rolig men ser förvirrade ut av P2 och P4´s instruktioner som fokuserar på 

det flertal delmoment som leken består av och att pedagogerna verkar fokusera på 

att dessa moment ska göras på rätt sätt. Barnens fokus och intresse är helt klart 

själva jakten.  

 

Nästa lek är en kedjelek där barnen går efter varandra med händerna på 

framförvarandes axlar. P2 följer med vid sidan om tåget och hjälper de som tappar 

taget att komma ifatt och få tag igen. Det fungerar till en början, men efter ett tag 

ger P2 upp och låter barnen fortsätta med leken i det som nu blivit två separata 

tåg. Mot slutet av låten faller plötsligt alla barnen ihop och skrattar på golvet, P2 

och P4 verkar förvånade men låter barnen göra som de vill och ser nöjda ut.  

 

P2 påminner om att det var ett barn som vid tillfället innan hade bett om att de 

kunde sjunga en specifik låt och undrar om de andra barnen kommer ihåg vilken 

låt det var. Barnen kommer med många förslag men kommer såsmåningom fram 

till att det var ”popular”. Ett barn börjar sjunga på låten med en gång, men blir 

tillsagd av P4 med hög röst att ”vi börjar väl ändå sjunga samtidigt?” När de 

sjungit låten undrar P2 om det var någon som hade nån låt de ville att man kunde 

sjunga nästa gång och får ett förslag från ett av barnen som kan en strof från låten 

men är osäker på titeln. P4 frågar om barnet menar en låt som han småsjunger och 

spelar på gitarren och barnet nickar efter en stund. P2 och P4 börjar prata med 

varandra om vilken artist det är som gjort låten och P4 konstaterar att han har haft 

den låten på sin spotify-lista och tycker att det är en grym låt.  

 

P2 berättar att två flickor har önskat att få skriva låttexter. Pedagogerna har 

kommit överens om att dela in barngruppen i två för att kunna låta alla vara med 
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och skriva. Därefter förklarar P2 att alla ska få en etta eller tvåa och att ettorna ska 

vara med P2 och tvåorna får följa med P4, indelningen går som planerad och 

barnen verkar införstådda med systemet.  

 

När P2 och ettorna satt sig tillrätta frågar P2 vilken melodi de helst skulle vilja 

skriva en text till. Barnen ger en mängd svar och P2 återupprepar de hon lyckas 

urskilja. När sedan alla förslag skrivits ner frågar P2 hur de ska välja vilket 

alternativ de ska ta. Samma barn som tidigare föreslår att det ska röstas och som 

svar på P2´s fråga om hur det ska gå till tycker barnet att man kan göra som förut, 

när man räckte upp händerna och räknade vilket som fick flest händer. P2 håller 

med om att det var ett bra förslag på en lösning. Efter röstning kommer man fram 

till att melodin blir ”Heja Bamse”.  

P2: ”Vi sätter oss tillsammans så skriver vi texten och sen kanske vi får ändra lite 

så det går ihop med melodin” 

Alla barnen tittar uppmärksamt på p2´s papper när hon läser upp det nedskrivna 

med Heja Bamse-melodin. P2 undrar om det är nåt mer som barnen tyckte skulle 

med i texten och konstaterar att de behöver få till ett slut på texten.  

 

P4 kommer tillbaka in med tvåorna och bägge grupperna sjunger sina melodier för 

varandra och lyssnar på den andra gruppens nyskrivna text.  

 

P2 förklarar att barnen som brukar vara med på fem-års ska få följa med P4 och 

spela ukulele. Ett av de barn som inte får följa med blir väldigt ledset och går och 

ställer sig i ett hörn och gråter tyst, P2 och P4 registrerar inte detta först. När P2 

upptäcker det går hon till barnet och frågar vad som har hänt och barnet säger att 

”det är inte kul”, P2 förklarar att de hade tänkt att det bara skulle vara de äldre 

barnen som skulle spela instrument den här gången men att de andra barnen skulle 

få göra nåt annat som också är roligt.  

P2 till alla: vad är det vi ska göra nu då? 

Barnen kommer med några olika förslag, men ingenting bestäms förrän fyra barn 

lägger sig ner varpå P2 frågar om de tycker att det skulle vara skönt med lite 

avslappning. Det tycker barnen och P2 säger att då kan alla barnen få lägga sig 

tillrätta och slår på en skiva med avslappnade musik och dämpar belysningen i 

rummet. Barnet som blivit ledset står i samma hörn det stått i och P2 smyger fram 

efter en liten stund och försöker trösta, men barnet drar sig undan ytterligare och 

då stannar P2 på det avståndet, barnet vänder ryggen mot de övriga och tittar in i 

hörnet.  

 

De barn som spelat instrument kommer tillbaka tillsammans med P4 och då 

avslutar P2 avslappningen med den övriga barngruppen. Alla samlas i ring på 
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golvet. P2 berättar för de större barnen att man haft avslappning när de spelade 

ukulele, P2 poängterar att det är första gången som barnen har valt att göra 

avslappning på musikverkstaden och att det varit jätteskönt just idag. Därefter 

berättar P2 att nästa tillfälle ska man träffas utomhus och sen att det blivit dags att 

sjunga deras avslutningslåt. Efter sången instruerar P2 barnen att avdelningsvis, 

en grupp i taget, gå till sina respektive avdelningar, P4 spelar bakgrundsmusik på 

gitarren. Pedagogerna säger hejdå till grupperna innan de får gå iväg.    
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Observation #3 
 

Musikverkstad 

2 pedagoger (P2, P4) 

16 barn; 5 flickor, 11 pojkar 

 

Lokal: utomhus först på samlingsplats utanför förskolebyggnaden och sedan på 

förskolans grönområde bredvid en skogsdunge.  

 

P2 instruerar barnen att sitta på samlingsplatsen vilken utgörs av en trappavsats 

utanför den mindre av de två förskolebyggnaderna som utgör förskolans lokaler. 

P2 berättar för barngruppen att hon tänkt ta kort på dem innan verkstaden sätter 

igång.  

 

P4 samlar barnen i en stående cirkel genom att benämna med ord och visa vad han 

menar med händer och armar i stora rörelser. P2 ansluter och ber barnen ta 

varandra i hand. Genomgången hålls av P4 som förklarar för barnen att de (P” och 

P¤) tänkt syssla med rörelselekar på grund av det ruggiga vädret så att ingen ska 

behöva frysa. När han förklarat detta säger han att först ska alla börja med att 

sjunga med på inledningssången.  

 

En av de äldre flickorna informerar efter sången P2 om att det är två av barnen 

mittemot henne som inte håller varandra i handen.  

 

Bägge pedagogerna frågar barnen vilken sång det är de brukar sjunga när de sätter 

sig bredvid fallskärmen på inomhusverkstäderna. Barnen svarar lite olika 

alternativ innan de kommer överens om vilken låt det faktiskt är och får det också 

bekräftat av P4. Sedan sjunger man fallskärmssången tillsammans.  

 

P4 frågar om det är så att det finns någon särskild rörelselek som barnen vill leka 

idag, samma flicka som tidigare informerade om de som inte höll handen räcker 

upp handen och väntar på att få svara. P4 ger henne ordet genom att nicka mot 

henne och säga hennes namn. Hon vill leka den gyllengula fågeln, ”då kör vi den” 

säger P4.  

 

Ett barn anländer sent med sin mamma, pedagogerna hälsar genom att säga hej till 

barnet och mamman, men vänder sen direkt tillbaka sin fokus på leken som är i 

full gång. Efter några omgångar har cirkeln tappat sin form och pedagogerna 

försöker få barnen att gå bakåt för att få tillbaka formen igen. Det blir först lite 

kaos i barngruppen när de tappar taget om varandras händer och försöker få 
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tillbaka greppen. Pedagogerna instruerar då att de ska ta kompisen bredvid i hand.  

 

Samma flicka som tidigare säger till P2 att ett barn mittemot henne inte följde 

regeln om att blunda i en del av rörelselek två. P2 frågar vilket barn hon menar 

och flickan pekar då på barnet hon menade. P2 konstaterar med ett skratt att ”jaha, 

du glömde bort att blunda, ja det kan ju hända ibland” och fäster inte mer vikt vid 

det.  

 

P2 frågar ett barn som står för sig själv bredvid de övriga som står i cirkel om hon 

har kommit på hur hon ska göra för att hålla i handen med vantarna på. Barnet 

rycker på axlarna och gör ingen ansats att kliva fram till de övriga och vara med i 

cirkeln. P2 riktar då uppmärksamheten mot ringen igen. Efter ännu en omgång av 

leken vill barnet plötsligt komma in i ringen och P2 bereder då plats för henne.  

 

Ännu ett barn anländer sent. P2 frågar lite avskilt om han har haft hemspråk och 

hjälper sedan barnet ta plats i ringen.  

 

P4: ”jag undrar om vi ska leka en annan lek”Barn: ”Vi vill leka råttorna i 

skafferiet”. P4: ”är det den ni vill leka?.....men, men, men....innan vi leker den 

måste vi ställa oss i en cirkel igen”,”Titta nu en extra gång vilka som är råttor, så 

ni vet vilka det ni ska jaga sen” 

 

Barnen som vill vara katter eller råttor i leken räcker upp sina händer och hoppar 

upp och ner. P4 väljer först två barn som står närmast honom och som inte har 

räckt upp sina händer och hoppat. Därefter väljer han ut två av de barn som räckt 

upp händerna och hoppat. Under tiden som detta urval sker går P2 runt bland 

barnen och hjälper dem att ta varandras händer och bilda en ring. Flickan som 

förut inte velat hålla sina kompisar i händerna har nu återigen släppt händerna 

men står den här gången kvar i ringformationen. När P2 kommer till henne säger 

pedagogen irriterat ”du kan väl åtminstone försöka hjälpa till”.  

 

Två råttor ser ut att jag de två katterna och P2 ropar till katterna att de ska vända 

om och jaga råttorna istället för tvärtom. En av katterna svarar då att de ju jagar 

råttorna (och hade blivit ifattsprungna), ”jaha, det var himla snabba råttor idag” 

skrattar P2.  

 

Ett barn i ringen slår till sin granne i hjälmen som den har på sig, varpå P4 

bestämt såger ”sluta!” och barnet tittar på pedagogen och slår inget mer.  

 

P4: ”hörni, sträck armarna högt upp i luften, killa tårna och gör ett jätteskutt” 
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(med rörelser x3) 

”Killa er på öronen, och killa er på rumpan och ta ett jätteskutt” (med rörelser x2) 

 

P4 påminner barnen om det som gjordes på det föregående passet och frågar 

barnen om de minns att de skrev låttexter då. Pedagogerna hjälps åt att dela upp 

barnen så som de var uppdelade på det arbetspasset, ibland frågar de barnen 

vilken grupp de tillhörde. P2 förklarar sedan att hon vill ta bilder på grupperna så 

att de sedan ska kunna visa dem på förskolans avslutning till sommaren. Efter det 

säger P4 att barnen nu ska få sjunga och lyssna på deras nya låtar.  

 

Efter att P2´s barngrupp har sjungit sin sång och P4´s grupp applåderar, förklarar 

P2 för ”sina” barn att när någon applåderar efter att man sjungit eller spelat så 

brukar man buga för att tacka.  

 

P4 säger att en låt till måste sjungas, en som han har skrivit helt själv: Eric Saades 

”popular”. Han väntar på att se om det kommer någon reaktion och när det inte 

kommer någon reaktion skrattar han lite och frågar om det verkligen är hans låt, 

barnen ser osälra ut. P4 frågar då om han ser ut som Eric Saade, ”visst är jag lika 

söt?” barnen ser nu roade ut och P4 börjar sjunga låten och de övriga stämmer in 

direkt.  

 

En hemspråkslärare kommer fram och P2 möter denne en bit från barnen. Barnen 

splittras från ringen och efter att P2 bekräftat för hemspråksläraren att det är okej 

följer ett av barnen med denne.  P4 samlar barnen till en liten ring så att de ska 

kunna sjunga avslutningssången tillsammans, ”sen får ni springa och leka det ni 

vill”. P4 säger också till barnen att det blev ett lite kortare arbetspass än vanligt 

och förklarar att det är för att det var ganska kallt ute.   
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Observation #4 
 

2011-12-06 

12:00-13:15 

 

2 pedagoger (P5, P6) 

14 barn; 7 pojkar, 7 flickor 

ålder 2-5 år 

 

lokal; ateljé med möbler anpassade efter barnens storlek, material till skapande 

står framme på hyllor och bänkar i barnens nivå, åtkomligt.  

 

 

P5 och P6 ställer i ordning allting inne i ateljén under tiden som de äldre barnen 

sitter i soffan utanför ateljén och lyssnar på sagoberättande av de besökande 

skolbarnen. De mindre barnen har en egen läsvila i ett annat rum med stängd dörr. 

I ateljén lägger pedagogerna på vaxduk på bordet och tar fram förlängningssladd 

till limpistolerna. P5 delar på toalettrullar med en sax för att få flera mindre.  

 

Efter att sagoberättandet är slut skingras barnen en stund och  sprids över 

avdelningen. Detta pågår några minuter tills de mindre barnen kommer ut från sin 

lässtund. P6 börjar då med att sysselsätta de mindre barnen genom att påminna 

dem om vad de valt innan de kom ut från läsvilan.  

 

P6 till en av de mindre barnen: Men! Hörru, vad.....vad hade du valt för något? 

Barnet vänder sig från hållet hon är på väg mot och går och sätter sig vid bordet 

bredvid P6.  

 

När P6 lämnar rummet för att samla några av barnen i ateljén lämnar samma barn 

som just satt sig bredvid P6 vid bordet sin plats och dansar runt lite på måfå.  

 

P6 går mellan ateljén och det stora rummet. I stora rummet finns det två bord, vart 

och ett med en sysselsättning för barnen. Ett annat av barnen börjar driva omkring 

planlöst i rummet och P6 tar försiktigt tag i barnets arm och sätter sig ner bredvid 

och frågar vad barnet har lust att göra – pärlplattor? P6 får en nick till svar. P6 

följer med barnet in i ateljén och hämtar pärlplattor och pärlor tillsammans med 

barnet och går sedan tillsammans ut till stora rummet igen.  

 

P6 tittar på ett av barnen vid stora bordet i stora rummet och frågar vad hon gör, 

barnet ritar en regnbåge. ”Mmmm, va fint det blir” svarar P6.  
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P6 går in i ateljén och tillrättavisar en pojke som leker med en av limpistolerna; 

”det är ju inga skjuta-på-varandra-pistoler”. Sen går hon ut till stora rummet igen 

och hjälper ett barn att klippa till en bit snöre som ska bli ett halsband. Sen direkt 

tillbaka in i ateljén igen och sätter igång att blanda färger till barnen som limmar 

sina julfigurer. P6 blandar flaskfärger utifrån barnens förslag. Hon frågar sen om 

barnen blivit nöjda med blandningarna, en pojke skakar på huvudet och P6 svarar 

”ja, men du har ju valt det själv”.  

 

P5 kommer tillbaka från sin rast och P6 börjar att prata med henne över huvudena 

på barnen som sitter runt bordet och arbetar. Ett barn kommer fram från det andra 

bordet och vill ha P5´s uppmärksamhet men blir inte uppmärksammad. P5 rör sig 

mot ateljén och P6 säger efter henne att hon förklarat för dem i ateljén att 

flaskfärger måste de fråga de vuxna om.  

 

P5 kommer in i ateljén och utbrister ”oj! Här inne var det juligt!” Ett av barnen 

som limmar och målar julfigurer står samtidigt och nynnar ”bjällerklang”.  

 

P5 följer med ett av barnen från ateljén som vill veta hur han ska bära sig åt för att 

få julfiguren så som han vill, de går ut till hallen där några tidigare gjorda 

julfigurer står på display. Sen följer P5 pojken tillbaka till ateljén och svarar på 

pojkens alla frågor, efter en stund frågar hon honom ”mmm, men vad är det du 

vill göra” och pojken svarar att han vill göra ett troll (en av sagoberättelserna som 

han blev väldigt uppspelt över var en trollberättelse). P5 säger att han får göra ett 

troll om han vill det och att han ska visa henne det när det är klart.  

 

P5 börjar torka av stolarna kring stora bordet i stora rummet. Två flickor sitter 

runt bordet och gör pärlhalsband. P5 och P6 står nu med ryggen mot resten av 

rummet, vända mot diskbänken just bakom stora bordet. De plockar i 

pappersarbete och smutsdisk.  

 

En flicka från ateljén kommer ut och ropar glatt riktat till P6: ”Du, kolla va fint de 

vart!”, P6 svarar ”mmmm, det blev det. Var försiktig nu bara så inte färgen torkas 

av, du får ställa den där på tork därinne tills den är torr”.  

 

P6 hämtar tevatten och sätter sig vid datorn i mitten av stora rummets ena 

långsida. Ett barn kommer fram efter en liten stund och viskar något till P6. ”men 

nu sitter hon och pärlar, så du får vänta tills hon är klar. Du kan göra något annat 

så länge”.  
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P5 är i ateljén och sitter på huk bredvid två pojkar som jobbar med sina julfigurer. 

”Men vad du gör fint, men vet du, det här glittret är ganska dyrt så vi får nog inte 

ta riktigt så mycket åt gången.” P5 stannar kvar i ateljén och hjälper de andra 

barnen som plötsligt vill ha glitter på sina julfigurer också.  

 

En flicka kommer fram och visar P6 en presentpåse med en avbildad tomte på ena 

sidan och säger att ”den ser ut som den vi såg förut”. P6 frågar om hon menar 

förut när de såg på en jultomtefilm på datorn och flickan nickar och säger att det 

var det hon menade.   
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Observation #5 
 

2011-12-17 

11:50-13:00 

 

2 pedagoger (P5, P6) 

10 barn; 4 pojkar, 6 flickor 

ålder 3-5 år 

 

lokal; Centralt allrum på avdelningen med anslutning till ateljé, byggrum och 

lägenhetsrum 

 

Barnen har haft läsvila på soffan i centrala allrummet. Läsvilan avbryts när ett av 

barnen börjar att prata om Lucia och ett annat barn börjar då att förklara sin olust 

att läsa en vers som de tränat på inför ljuständningen av adventsljusstaken. P5 

fångar upp barnets tvekan och frågar om barnen skulle vilja träna julsånger inför 

den kommande veckans Luciafirande, barnen säger att de vill det och P5 går iväg 

och hämtar gitarr och sånghäfte.  

 

P6 gör i ordning adventsljusstaken och kommer därefter och ansluter med P5 och 

barnen som sjunger. P6 frågar barnen vad det är hon håller i handen. Barnen 

räcker upp händerna för att svara och barnet som får svara på frågan får sedan 

komma fram och tända det första ljuset i adventsljusstaken som P6 håller i. Barnet 

som förut varit tveksam att läsa vers vid ljuständningen får sedan komma fram 

och tända det andra ljuset utan att behöva läsa versen. Slutligen får ett tredje barn 

komma fram och tända det tredje ljuset. Under tiden som det tredje ljuset tänds 

börjar P5 att spela försiktigt på gitarren och viskar/frågar de övriga barnen om de 

är beredda och får nickar till svar.  

 

Efter att de sjungit två sånger med handrörelser stannar P5 upp, varpå ett barn 

börjar fråga något rakt ut, men blir stoppat av P5 som konstaterar att ”nu ska vi ju 

träna på att vara tysta mellan låtarna för det är ju så vi ska göra när vi ska gå i 

luciatåget nästa vecka”.  

 

P5 och P6 sjunger med barnen ännu en låt, stannar sen och pratar med barnen om 

att de måste vara med och sjunga allesammans för att de annars kanske inte 

kommer att minnas texterna i luciatåget. Sedan spelar P5 nästa låt och efter de är 

klara med den utbrister P6 ”mycket bättre”, riktat mot barnen. P5 frågar om 

barnen kan gissa vilken nästa låt kommer att bli; ”det kommer att handla om 

någon med en liten röd näsa”. Barnen gissar på Rudolf med röda mulen.  
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Barnen är väldigt noga med hand- och kroppsrörelserna när det finns såna till 

sångerna. Även de barn som inte sjunger med i texterna gör dessa rörelser och ser 

glada/roade ut.  

 

P6 sköter kommunikationen av rörelser med barnen och P5 ackompanjerar på 

gitarr.  

 

P5 berättar att de ska sjunga sista låten och börjar sen spela, alla sjunger 

tillsammans Sankta Lucia.  

 

P6 berättar att barnen ska komma ihåg att det på luciafirandet kommer vara de 

själva som sjunger, utan hjälp från pedagogerna.  

 

P5 frågar barnen vad de vill göra nu när sångträningen är slut och säger samtidigt 

att byggrummet kommer att vara stängt denna dag, P6 inflikar att mysrummet 

också kommer att vara stängt. Ett av barnen vill gå över till grannavdelningen, 

men får inte lova att göra det för att även den avdelningen sitter och tränar inför 

luciafirandet.  

 

Barnen får meddela vad de tänker syssla med och släpps sedan iväg för att få sätta 

igång av pedagogerna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 6 

 

Hej föräldrar! 
 

Jag heter Andreas Nigéus och läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid XXXX 

Universitet. Som en avslutande del av vår utbildning skriver vi examensarbeten där vi har möjlighet 

att närmare undersöka områden i verksamheten som fascinerar oss särskilt. Dessa undersökningar 

kan göras på många olika sätt, men jag har valt att basera mitt examensarbete på observationer i 

verksamheten, närmare bestämt vid skapande aktiviteter ledda av en eller flera pedagoger. Mina 

observationer kommer inte att filmas eller spelas in, istället kommer jag att sitta med i utkant av 

själva aktiviteten och föra anteckningar om vad som sker. När observationerna är klara kommer jag 

att avidentifiera barnen, pedagogerna och förskolan – mitt intresse ligger inte hos de individuella 

barnen utan istället hur olika ledarstilar kan påverka barngruppers delaktighet i de planerade 

aktiviteterna. De insamlade observationsanteckningarna kommer sedan ligga till grund för mitt 

slutliga examensarbete. Vid frågor eller funderingar kontaktas jag lättast via telefon 070-

XXXXXXX, eller mail XXXXXXX.  

 

Mina observationer kommer att ske under tidsperioden v. 47-48.  

 

Väl Mött 

 

//Andreas 

 


