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Abstract 

This study examines how working educators understand and use creative material and if they 

have any didactic thoughts when they let children use a material such as Play Doh. 

 

By using qualitative interviews with teachers from different pre-schools I have examined how 

they use creative material in pre-school and their conceptions of children´s learning during 

creative activities. In order to get a wider perspective and understanding I have chosen to 

conduct interviews with pre-school teachers working with both toddlers and older children. 

 

 

The result shows that the working educators have a very positive experience of creative material 

and see creative work as a useful tool for learning in many ways. They also view the material 

as a cheap and easy way to get children to express themselves. From the working educators' 

point of view, the children find it very amusing and become calm, concentrated and use their 

imagination to the edge. Despite age, every child is able to explore and use the material, which 

makes it a democratic material. This contributes to a large amount of learning both regarding 

language, math and technique and also develops an ability to work together with other children. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om att få ökad förståelse om hur pedagoger ser på skapande 

material i verksamheten och närmare bestämt om pedagogerna har något didaktisk tanke när de 

låter barnen arbeta med play doh deg. 

 

 

Genom kvalitativa intervjuer med pedagoger på olika förskolor har jag undersökt hur de arbetar 

med skapande material på förskolan och hur de tänker kring barnens lärande i skapande. För att 

få bredare förståelse valde jag pedagoger som arbetar både med de minsta barnen och de något 

äldre barnen.  

 

 

Resultatet visar att pedagogerna är mycket positiva till skapande material och ser det som brett 

område som kan vara användbart till mycket. De upplever play doh som ett billigt och bra 

material som man lätt kan fixa själv på förskolan. De upplever att barnen tycker att det är roligt 

att dega, det infinner sig ett lugn hos dem och de ser även att kräver koncentration och sätter 

igång fantasin hos barnen. Alla barn kan vara med och utforska degen på sitt sätt oavsett ålder, 

vilket bidrar till att det är ett demokratiskt material. Det bidrar till ett stort lärande hos barnen 

både genom språket, matematiken och tekniken, samt utvecklar samarbetsförmågan.  
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Inledning 
 

Breili (2016) hänvisar till Änggårds beskrivning av en estetisk lärprocess. Enligt Breili menar 

Änggård att ”I en estetisk lärprocess använder man alla sinnen. Framförallt gör man kunskap 

till sin egen genom att aktivt bearbeta den på något sätt” (Breili, Chrisander, & Jonsson, 2016, 

s. 81) 

Estetik i förskolan är ett ganska stort område som kan innehålla både dans, musik, drama, 

rörelse och skapande verksamhet. Med tanke på den tidsbegränsning vi har till detta arbete och 

hur stort just detta temaområde är så har jag valt att specificera mig på den skapande 

verksamheten och ännu mer bestämt på det skapande materialet.  

Inom det skapande materialet vill jag undersöka ämnet play doh. Play doh är en sorts trolldeg 

som är mjuk och följsam, den är lätt att kavla och forma men även skön att bara känna på och 

klämma på. Jag vill se vad play doh har för betydelse och funktion för pedagoger och barn i 

förskolan. Framförallt är jag intresserad av om pedagogerna har någon didaktisk tanke med 

själva utförandet och vilken roll pedagogerna har under aktiviteten. Utifrån en tro att barn kan 

och behöver få tillgång till en mångfald sätt att uttrycka sig har jag använt mig av intervjuer för 

att ta del av pedagogers arbete och tankar kring play doh och annat skapande material som 

används i förskolan.  

Min första tanke när jag tänker på skapande material och barn, är att jag ser något unikt och 

personligt framför mig. Barnen i sig är unika, individuella varelser som ser på saker ur olika 

synvinklar och på ett helt annat sätt än vi vuxna. När de använder sina händer och skapar något 

gör de det utifrån vad de varit med om, vad de tycker om eller vad de tänker på för stunden. Det 

kan vara erfarenheter eller upplevelser som satt djupa spår och som de på något sätt vill 

förmedla.  

Jag är också nyfiken på att höra om pedagogernas tankar kring barnens upplevelser i den 

skapande verksamheten. Det är barnets perspektiv som avgör vad barnet ser, hör, upplever, 

känner och uppfattar som verkligt. Med inspiration från Reggio Emilia kan vi säga att barnen 

upplever och erfar världen med hela kroppen och alla sinnen.  

Förskolans läroplan säger: 

 

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (Skolverket, 2016) 

 

Det intressanta i detta stycke tycker jag är ”att iaktta, samtala och reflektera” för där kan jag se 

att play doh deg kommer in. Jag ser barnen i situationen där de sitter tillsammans i en liten 

grupp och degar, de småpratar om vad de skapar, de iakttar och frågar om varandras underverk. 

Är det mindre barn som ännu inte har något verbalt språk så kan man se hur de utforskar 
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materialet och redskapen genom att trycka, klämma och känna på det. De ser även på hur de 

andra barnen gör och imiterar varandra, genom att imitera kan de även skapa kontakt och man 

kan se hur de börjar le och småskratta åt varandra. Under processen infaller ett lugn hos barnen, 

de kliver in i sin fantasi och sina egna tankar och mellan varandra sker ett språkutbyte. Det är 

spännande att se hur barnen delar livsvärlden med varandra och genom hur de samspelar 

ständigt är utforskande varelser som är i jakt på nya kunskaper.   
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Syfte 

 

Mitt syfte är att studera hur pedagogerna beskriver sitt arbetssätt och når ett lärande genom 

skapande material.  

 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Hur beskriver pedagogerna sitt arbetssätt gällande skapande material såsom play doh 

deg? 

 Hur uppfattar pedagogerna barnens upplevelse och lärande när de utför en aktivitet med 

skapande material?  

 Vilka didaktiska beskrivningar har pedagogerna kring olika skapande material? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

Kunskapsöversikt 

Materialets betydelse för barnen 

 

Trageton (2012) skriver:  

 

”I den tredimensionella konstruktionsleken är det olika material som utgör 

skapandemedium för det budskap barnen vill framföra” (Trageton, 2012, s. 27)  

 

Om man ska arbeta med estetik och närmare bestämt skapande verksamhet i förskolan så är det 

bra att använda olika sorters material såsom lera, sand, stenar, tyg, bomull och klossar med 

mera. De olika materialen framhäver den kognitiva utvecklingen hos barnen så som olika 

känslor och tankar. Materialen bör dessutom visa för barnen att de kan göra något med 

materialet som de känner igen. Det vill säga att barnen kan forma materialet så det efterliknar 

något. Till exempel kan man tillverka ett stentroll av en sten eller ett torn av klossar. Det ska 

vara realistiskt tänkbart för barnen (Trageton, 2012).  

 

Mylesand (2007) beskriver vikten av olika sorters material och vilken skillnad det gör om man 

har bra tillgång till material. Hon tycker att det är viktigt att det finns en bygghörna på förskolan 

och att det finns ett basmaterial tillgängligt för barnen. Med basmaterial menar hon material 

som skapar möten mellan barnen och förskolan som lärande institution. Att det finns material 

som utmanar barnen i det estetiska, matematiska och tekniska tänkandet, men också material 

som sätter igång fantasins värld. En viktig del att tänka på i basmaterialet är att det ska ha olika 

utseende, storlek och tyngd. För att utmana barnen behövs material som de kan utforska till 

exempel för att lära sig vad begreppet balans innebär behöver de olika skivor. Det är även bra 

om materialet finns i olika former som cirklar, fyrkanter och trekanter, men även kontraster som 

högt-lågt, mjukt-vasst, stort-litet, tjock-smal och så vidare (Mylesand, 2007). I basmaterialet 

kan vi även fånga upp förskolans läroplan genom begrepp som höjd, bredd, längd, tyngd och 

balans. Även genom förmågan att reflektera, urskilja, uttrycka och undersöka olika lösningar 

och problemställningar, samt se samband mellan olika begrepp (Skolverket, 2016). Ett annat 

sorts material som Mylesand (2007) tar upp är skräp- och naturmaterial och hon klassificerar 

det som ett kreativt byggmaterial. Hon menar att man kan göra stora vinster genom att 

återanvända sånt material som egentligen är skräp. För att barnen ska bli nöjda och kunna bygga 

behövs inte det dyraste materialet. Gamla glasspinnar, kottar, snäckor, kapsyler, trådrullar, 

tillsågade träbitar och björkgrenar är exempel på material som för Mylesand kategoriseras under 

dekorationsmaterial. Genom att återanvända gammalt material får barnen med sig 

miljötänkande (Mylesand, 2007). Författaren ser även naturen som en stor materialkälla. Hon 

tycker det är viktigt att få kopplingen mellan inomhus och utomhus miljön, att man faktiskt kan 
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plocka in ett träd för att visa på att det lever, doftar och växer. Mylesand (2007) menar att miljö 

där materialet används har betydelse för hur barnen ser på dess användningsområde. 

 

Materialets påverkan på barnen 

Rautio (2013) skriver i sin avhandling om barn som blir uppslukade av leken eller olika 

material. Hon menar att barnen blir så fokuserad och fascinerad av leken eller det material som 

de leker med så att de glömmer allt annat som finns runt omkring dem. Vidare pratar Rautio om 

materials påverkan på barnen. Hon menar att det inte bara är barnen som leker med materialet 

utan även materialet som leker med barnet. Stenar är ett material som många barn gillar att 

utforska och samla på. Rautio menar att det inte är vilka stenar som helst som barnen stoppar i 

fickan och tar med sig hem. Det finns anledningar till varför barnen väljer speciella stenar. Ett 

syfte med vissa stenar kan vara dess speciella form, färg eller storlek. Barnen kategoriserar dem 

sedan efter sina tankar och erfarenheter (Rautio, 2013). Nedan följer ett citat hämtat från Rautio. 

Hennes tankar är från en situation i hemmet då hennes son smugit bakom hennes rygg när hon 

satt och sydde. Rautio hörde att han pysslat med nålarna och märkte när hon sytt färdigt att alla 

nålarna var sorterade efter de olika färgerna de hade på nålhuvudet.  

 

”Det var lika mycket min son som lekte med nålarna, som nålarna lekte med min 

son, nålarna frågade om att få bli lekt med” (Rautio, 2013, s. 395).  

 

Barn i kombination med ett visst material hamnar i ett ”flow”, det vill säga då barnen fångas av 

materialet. Rautio menar att det är viktigt att barnen får hamna i ”flow” och framförallt att de 

får välja material själva som de vill jobba med. Hon trycker även på att barnen självständigt ska 

få utforska och arbeta med materialet. Rautio påstår att de vuxnas roll i barnens utforskande av 

ett material är att finnas där och stötta. De vuxna ska ge barnen råd utan att förklara och visa 

för mycket hur man ska göra (Rautio, 2013).  

 

  

Processen eller resultatets betydelse för lärande 

Saar och Nordberg (2015) skriver om hur man kan se på lärande ur olika perspektiv genom 

estetiska upplevelser. Från ett forskningsprojekt beskriver forskarna en situation där barnen fritt 

har skapat något av räknestavar, det vill säga klossar man kan räkna och bygga med. Läraren 

går sedan runt och kollar på barnen alster och frågar barnen; vad har du byggt? Några av barnen 

svarar: ett hus, en borg, ett staket och så vidare. När läraren sedan kommer till ett barn som inte 

vet vad det har skapat, frågar hon igen och försöker övertala barnet om att det föreställer något 

och i ton låter det såhär; visst är det ett hus du byggt. Tillslut medger barnet och säger ”ja!” men 

ser lite missnöjd ut (Saar & Nordberg, 2015).  

 



 

6 

 

Läraren utgår här från vuxen rationalitet, vilket innebär att barnen har ett bestämt mål med 

skapandet och att det i slutändan ska avbilda något som man kan sätta ord på. Barnet i fråga har 

istället utgått från upplevelse- och händelseperspektivet genom att han har utforskat stavarnas 

estetiska kvaliteter som till exempel hur stavarna känns, hur de ser ut och låter, om de kan 

staplas eller förändras på olika sätt (Saar & Nordberg, 2015). Det författarna vill säga med det 

här är att genom en skapande aktivitet kan vi se lärandet ur olika perspektiv, inget behöver vara 

fel utan läraren och barnet har bara olika utgångspunkter. Läraren ville introducera matematiska 

begrepp medan barnen var mer intresserad av att lustfyllt utforska räknestavarnas material i sig 

(Saar & Nordberg, 2015). 

 

Strandells undersökning (Änggård, 2005) visar att barnen och personalen ger händelser olika 

innebörd beroende på sina olika tidsperspektiv. Personalen ser barnen som individer under 

utveckling och har därmed ett framtidsperspektiv. Barnen däremot är styrda av vad de är, gör 

och upplever här och nu, deras barndom är ”förankrad i nutiden” (Änggård, 2005). Precis som 

Saar och Nordberg (2015) menar (Änggård, 2005) att det som sker här och nu, i själva processen 

är det barnen upplever som intressant och viktigt, medan lärarna ser mer ett långsiktigt lärande 

(Saar & Nordberg, 2015). 

 

 

Estetik genom barnens lek 

I Gunilla Lindqvist artikel Lekens estetik kan vi läsa om studien hur man utvecklar en skapande 

lekpedagogik, detta genom att undersöka barns lek och kulturella estetiska mönster. Lindqvist 

har utgått från Vygotskij och hans kulturhistoriska perspektiv. Genom hans teorier och litteratur 

utvecklas ett synsätt på lek, där vi kan hitta ett samband mellan barnens lek och hur samhället 

runt ikring har betydelse (Lindqvist, 1995). 

Enligt Nilsson och Fernholt (2014) beskriver Vygotskij leken som en skapande verksamhet som 

inbegriper ett kreativt pedagogiskt förhållningssätt. Han menar också att genom hur vi tolkar 

och gestaltar vår föreställningsvärld skapar vi föreställningar. I denna kunskapsprocess pratar 

Vygotskij om förhållandet mellan reproduktion och produktion, vilket är två aspekter som berör 

hela människans aktivitet. Gentemot många teorier om kreativitet, enligt Nilsson och Fernholt 

(2014) menar Vygotskij här att alla människor är kreativa, även små barn.  

Lindqvist (1996) tar upp Vygotskijs tankar om att reproduktionen, återskapandet, hör ihop med 

minnet och är en viktig förutsättning för själva tänkandet och att det är den kreativa skapande 

aktiviteten som gör att människan kan skapa något nytt från början till slut, även om det kan 

tyckas vara småskaligt jämfört med de stora geniernas skapelser (Lindqvist, 1996).  

Enligt Lindqvist (1996) menar Vygotskij att den kreativa förmågan är lika med fantasi och 

vidare tolkar Lindqvist att Vygotskij menar att inte det finns någon motsats mellan fantasin och 
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verkligheten. Vygotskij pekar på att om man har en rik verklighet så har man en rik fantasi och 

vise versa. Det är genom fantasin våra erfarenheter och känslor tolkas. 

”Medvetandet förenar känsla med betydelse och mening, vilket innebär att tanke 

och känsla hör ihop” (Lindqvist, 1996, s. 96). 

En gemensam lekvärld hjälper till att utveckla barns lek på förskolan visar resultatet som 

Lindqvist fått fram ur sin undersökning. Resultatet visar även de vuxnas betydelse i barnens 

närvaro och samspel i leken. Då de vuxna kliver in och dramatiserar olika karaktärer och 

handlingar, uppstår en kommunikation med barnen och en fiktiv värld har skapats tillsammans. 

Hela situationen som sker i en lekvärld med karaktärer och handling skapar en mening för 

barnen och förbereder deras gemensamma förståelse kring ett ämne, samt utvecklar deras 

förståelse för konstnärlighet och kreativ förmåga (Lindqvist, 1995). 

Även Nilsson och Ferholts (2014) skriver om vikten av de vuxnas lekfullhet. De menar att det 

är viktigt att barnen får leka med vuxna för att lära sig att vuxna inte bara bestämmer och sätter 

regler, utan att de vuxna även kan ta roller och gå in i leken tillsammans med barnen. Det sker 

då ett socialt samspel mellan barnen och de vuxna, där båda parter kan dra lärdom av och få en 

bättre förståelse för varandra (Nilsson & Ferholt, 2014). 

 

Mylesand (2007) diskuterar om vikten av en bygghörna och vilket material som finns att 

erbjuda barnen. Vidare menar hon att en bygghörna är en plats där relationer skapas och 

utvecklas. Säljö (2011) skriver om Vygotskij och hans sociokulturella perspektiv, enligt Säljö 

menar Vygiotskij att det är i interaktion mellan människor som kunskap skapas och erövras. 

Enligt Säljö har Vygotskij en teori om att leken är en skapande verksamhet som ingriper ett 

kreativt pedagogiskt förhållningssätt, till skillnad från ett instrumentellt. Han menar att i leken 

sker en skapande verksamhet. Det är i leken barnen skapar förutsättningar för vuxenlivet (Säljö, 

2011). Enligt Nilsson och Ferholt (2014) betonar Vygotskij rolleken som en viktig faktor för att 

lära sig det sociala livet. Precis som Lindqvist menar Vygotskij att de vuxna har stor betydelse 

i barnens lek för att lära dem hur man leker och hur verkligheten ser ut (Lindqvist, 1996).  

 

Med inspiration från Vygotskij menar Lindqvist (1995) att människans tänkande hänger ihop 

med det estetiska. Hon menar att människan skapar kulturella redskap genom att måla, sjunga, 

berätta, dansa, dramatisera och leka, men framförallt genom språket. Dessa kulturella redskap 

är till hjälp med vårt tänkande. Enligt Lindqvist (1995) menar Vygotskij också att 

medvetandeprocessen är en fantasiprocess och en estetisk tolkningsprocess. Det innebär att 

denna kunskapsprocess handlar om förhållandet mellan reproduktion och produktion. 

Reproduktionen tillhör minnet, medan produktion eller kreativiteten förknippas med fantasin 

och våra egna tolkningar av erfarenheter. Han menar också att det inte finns någon motsättning 

mellan fantasi och verklighet, utan att det är fantasin som gör verkligheten hanterlig och rik 

(Lindqvist, 1995). 
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Vidare skriver Lindqvist (1995) ett citat uttryckt av Vygotskij: 

 

”Lek handlar om en fiktiv handling och är barnets sätt att tänka. Det är barnets 

sätt att skapa sina föreställningar och frigöra sig från den fysiska omgivningen. 

Det är ett möte mellan barnets inre och yttre, där inre och yttre handlingar är 

oskiljaktiga” (Lindqvist, 1995, s. 438). 

 

Lindqvist (1995) märker tydligt att leken är ett möte mellan barnens inre och yttre tankar, vilket 

visar sig tydligt i barnen kroppsspråk. Barnen fungerar inte som vi vuxna, det vill säga att vi 

tänker först vad vi ska göra och därefter gör vi det. Barnen gör allt på en gång, de tänker och 

fantiserar samtidigt som de pratar och leker. Genom lekens kroppsliga och gestaltande 

uttrycksfullhet förverkligar barnen sina tankar och sin fantasi. Exempel från verkligheten kan 

vara då barnen sitter och degar med play doh eller målar, resultatet kan avspegla barnens tankar. 

(Lindqvist, 1995). 
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Teoretiska utgångspunkter 
Jag har valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande när jag har gjort 

min undersökning. Lev Vygotskij är en av föregångarna till det sociokulturella perspektivet på 

barns lärande. Teorins huvudbudskap är att barns lärande utvecklas igenom interaktion och 

samspel med andra människor (Dysthe, 2003). Jag kan koppla detta till min studie när jag tittar 

på mötet mellan barnen och materialet och även mellan barnen och pedagogerna när de möter 

material och ska börja skapa. Dysthe (2003) tolkar Vygotskij som menar att det är i samspelet 

som lärandet sker och det är precis det som den sociokulturella teorin pekar på (Dysthe, 2003).  

 

Det sociokulturella perspektivet handlar om interaktion och kommunikation mellan människor, 

men även mellan människan och den miljö eller det sammanhanget som människan befinner 

sig i. Allt som vi ser, hör och känner av runt omkring oss påverkar vad vi lär oss och på vilket 

sätt vi lär genom. Vare sig vi vill eller tror det, så lär vi oss saker hela tiden, både medvetet och 

omedvetet (Lindqvist, 1996).  

Barn lär sig ofta genom att undersöka och experimentera, genom upplevelser och skapande 

aktiviteter. Eftersom mitt temaområde är estetik och mitt undersökningsområde är interaktionen 

mellan skapade material såsom play doh och barnens upplevelse och lärande i skapande 

verksamhet så passar den sociokulturella teorin alldeles utmärkt. Som Dysthe (2003) skriver så 

menar den sociokulturella teorin på att ett lärande sker när individer deltar i sociala 

sammanhang.  

 

Leken och fantasin är två begrepp som Vygotskij ser som viktiga i det sociokulturella 

perspektivet. För att utveckla tanke, vilja och känsla beskriver han leken som den viktigaste 

källan (Säljö, 2011). Enligt Lindqvist (1996) beskriver Vygotskij att grunden för barns skapande 

finns redan i leken och att fantasin är viktig för barnens inre önskningar som de sedan visar upp 

i handlingar (Lindqvist, 1996). Om jag kopplar detta till min undersökning är det viktigt att se 

att leken och skapandet kan hänga ihop och ofta gör de det. Handlingar kan jag i min studie 

koppla till handlingar som sker i skapande processen. Vygotskij kallar den kreativa förmågan 

för fantasi och uttrycker att det är genom fantasin våra känslor och erfarenheter tolkas. Vidare 

menar han att medvetandet förenar känsla med betydelse och mening, det innebär att tanke och 

känsla hör ihop. Detta kopplar jag till min studie då barnen får känna play doh i händerna 

samtidigt som de sitter i sina egna tankar eller diskuterar med kompisarna (Lindqvist, 1996).  
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Metodologisk ansats och val av metod 

Val av teknik 

Jag har valt att göra intervjuer med fyra pedagoger. Det finns något som kallas kvalitativa in-

tervjuer och det är en bra metod att använda vid examensarbeten i lärarutbildningen då den ger 

intressanta resultat om till exempel barns och vuxnas attityder, deras förhållningssätt och mål-

sättning (Johansson & Svedner, 2010). 

 

Bryman (2011) menar på att själva tillvägagångssättet i en kvalitativ intervju inte behöver vara 

så strukturerat jämfört med hur väl strukturerat det är vid en kvantitativ intervju. 

Bryman (2011) betonar att respondenten vid en kvalitativ intervju, ska vara flexibel och det 

visar sig då att intervjupersonernas världsbild kan synliggöras, det vill säga att en överblick på 

deltagarnas tankar och erfarenheter kan ges. Detta sker genom att intervjufrågorna är förutbe-

stämda men ostrukturerade, jag använder mig då av öppna frågor eftersom jag då gör en djupare 

undersökning om beteende, tankar och erfarenheter. Det betyder att under intervjuns gång kan 

ett svar generera i en ny fråga som inte var tänkt ifrån början och man får fram bredare och 

djupare kunskap än man räknat med från början (Bryman, 2011).  

Urval 

Jag kontaktade flera pedagoger och frågade om de ville hjälpa mig med mitt examensarbete 

genom att vara delaktiga i en intervju. De jag kontaktade var villiga att vara med men problemet 

blev istället att avsätta tid som passade för en intervju. De flesta ville göra det under dagtid då 

de befann sig på jobbet, men för många var det svårt att gå ifrån barngruppen. En fördel för mig 

att göra intervjuerna under dagtid och få träffa pedagogerna på deras arbetsplats är att jag får se 

verksamheten och får en konkret syn på det skapande materialet som finns. Efter att jag har haft 

kontakt med flera pedagoger lyckades jag få till fyra intervjuer. Att göra ett urval var inte så 

svårt. För att få olika aspekter valde jag ut pedagoger på olika avdelningar utifrån att de arbetar 

med olika åldersgrupper, olika lång erfarenhet i verksamheten och olika befattningar det vill 

säga både barnskötare och förskollärare. 

Genomförande 

Jag gick till de olika förskolorna och träffade pedagogerna. Vi satte oss ner och jag började 

ställa frågorna, svaren ledde till diskussioner och vidare frågor. Pedagogerna gav mig en stor 

inblick i deras verksamhet och syn på arbetet med skapande material och play doh. Jag kände 

ett stort förtroende och en medvillighet från pedagogerna att vilja förmedla sin kunskap och 

sina erfarenheter.  

Jag dokumenterade allt jag fick höra med papper och penna. För att försäkra mig om att jag inte 

missat något eller missförstått pedagogernas uttryck så frågade jag en extra gång och fick det 

ännu mer förtydligat. Jag valde att inte spela in intervjuerna då pedagogerna inte ville bli 
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inspelade. De kände ett obehag och jag var rädd att de istället skulle hålla inne information, 

kunskap och erfarenheter.  

Bearbetning 

Jag sammanställde mina resultat på datorn. I första hand utgick jag från mina frågor och skrev 

ner svaren under rubriker som formulerade frågan. Jag började med att skriva ner samtliga 

pedagogers svar under rubriker med olika teman. Därefter sammanställde jag svaren under mina 

valda teman och så skrev jag till exempel att ”samtliga pedagoger var överens om att…”.  

Jag gjorde ett litet urval bland intervjufrågorna när jag sammanställde resultatet. Jag insåg då 

att flera av frågor var liknande och svaren detsamma. Skillnaden var att på intervjublanketten 

hade jag skrivit dem under olika rubriker som ”pedagogens perspektiv” och ”barnens 

perspektiv”, men betydelsen var densamma. Så det kändes onödigt att ha med dubbla frågor 

och svar.  

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Det första jag gjorde när jag bestämt mig för att jag ville göra intervjuer med pedagoger var att 

kontakta tänkbara förskolor, i samband med detta pratade jag även med förskolechefen och fick 

godkänt av honom att göra intervjuerna på förskolorna inom hans område. Det finns något som 

kallas samtyckeskravet där jag som forskare får ett samtycke på att respondenten vill delta i min 

studie. I min forskning blir respondenterna de pedagoger som jag valde ut och som medverkade 

i mina intervjuer. Jag fick ett skriftligt samtycke från samtliga respondenter.  Ur etnisk synvinkel 

är det en viktig aspekt att ha förskolechefernas samtycke innan man gör någon form av 

undersökningar på förskolan.  

Med ett muntligt godkänt från förskolechefen så kontaktade jag personligen pedagoger på de 

förskolor jag fått tillträde till. När jag kontaktade pedagogerna så hade jag informationskravet 

i åtanke. Det vill säga att jag berättade viktiga saker som rör studien till exempel vad det är för 

forskning jag håller på med och vad den har för syfte och metod. En annan sak som är viktig 

att tänka på när det gäller informationskravet är att det är viktigt att alla respondenten känner 

till att de när som helst har möjlighet att avbryta sin intervju och välja att inte delta. Det är även 

viktigt att de uppgifter som samlas in inte kommer hamna i händerna på oberörda utan endast 

kommer användas till forskningen. Vidare kan det vara önskvärt för respondenten att få veta att 

forskningen kommer bli publicerad och vart denna publikation kommer finnas. Denna 

information ska framkomma muntligt eller skriftligt. Informationskravet handlar om att man 

ska berätta den information som kan tänkas påverka respondentens vilja till deltagande. 

(Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 2011).  

En annan sak som jag fick höra innan jag skulle göra intervjuerna var att det var till fördel att 

spela in dem för att kunna lyssna på dem flera gånger och kunna få med sig så mycket kunskap 
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som möjligt. Om man ser detta ut en etnisk synvinkel så kan det kännas lite obehagligt att bli 

inspelad, respondenten kan känna sig lite utsatt och blir rädd för att säga något som inte passar 

in eller något som kan tolkas fel och blir istället avvaktade och håller inne sin information eller 

inte vill delta alls intervjun. Jag valde därför att inte spela in mina intervjuer och anser inte att 

jag missade någon information. Intervjuerna bestod istället mer av diskussioner där jag 

upprepade och ifrågasätta svaren för att vara säker på att jag förstått rätt och för att utveckla 

svaren. Precis som min inspirationskälla, den sociokulturella teorin så sker kunskapsutbyte och 

lärande i interaktion mellan människor, som detta fall är mellan mig och den pedagog som jag 

intervjuar.  

Det finns något som kallas för konfidentialitetskravet och denna aspekt är viktig att tänka på 

när jag håller på att bearbeta mitt arbete och ska presentera resultatet. Det innebär att jag som 

forskare har tystnadsplikt gentemot alla och ansvar för att inte personinformation kommer fram. 

Det innebär att jag har valt att skriva fiktiva namn på förskolor och de pedagoger som jag 

intervjuat.  

Vidare menar nyttjandekravet att all information och allt material som jag får fram i min 

undersökning ska jag hålla för mig själv och jag har endast rätt att använda det i 

forskningssyftet. Det innebär att jag är väldigt noga med vart jag förvarar den data jag samlat 

in som i mitt fall är intervjublanketter, samtyckesbrev, block och dator så att ingen obehörig 

kan komma åt det. Tyvärr har jag inte haft möjlighet att låsa in materialet. Nyttjandekravet 

innebär också att när jag avslutat och sammanställt min forskning, samt fått godkänt på mitt 

examensarbete så ska jag förstöra all data så ingen obehörig kommer åt det (Gustafsson, 

Hermerén, & Petterson, 2011). 

Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten innebär hur trovärdig och pålitlig min undersökning är och hur noggrann jag har 

varit i min datainsamling. För att ta reda på detta ska man kunna göra samma undersökning 

flera gånger efter varandra och kunna få liknande svar, då har man en god reliabilitet (Bryman, 

2011). Eftersom jag har använt mig av en intervjuguide anser jag att reliabiliteten på min studie 

kan ses som ganska trovärdig för att vara en kvalitativ forskning och kvalitativa intervjuer. Så 

här i efterhand kanske frågorna skulle varit lite färre eftersom ju fler frågor med öppna svar 

desto fler olika perspektiv och svar får man och då blir reliabiliteten sämre.   

Validiteten handlar om hur jag observerat, identifierat eller mätt det jag tänkt undersöka i min 

studie och om giltighet på min studie. Detta kan man läsa av genom att se om min frågeställning 

besvaras i och med resultaten jag har samlat in (Bryman, 2011). Jag anser att mina 

frågeställningar besvaras och jag valt att använda mig av rätt metod del.  
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Resultat och analys  

Resultat 

Presentation av respondenter  

I min studie deltog fyra personer, det är pedagogerna som jag valde att intervjua. Här under 

följer resultatdelen där jag benämner dessa personer med fiktiva namn för att skydda deras 

identiteter. Respondent 1 har jag valt att kalla för Klara, respondent 2 för Emma, respondent 3 

benämns Fanny och slutligen respondent fick namnet Vanja.  

Jag började mina intervjuer med att fråga om pedagogernas yrkeserfarenhet, befattning och 

vilken ålder barngruppen på deras avdelning har. Klara är nyutbildad förskollärare men har ett 

års erfarenhet av jobb med nyanlända barn under studietiden. Förskolläraren Emma har 16 års 

erfarenhet och arbetar på en småbarnsavdelning. Fanny har förskollärarutbildning med 

kompetens upp till årkurs sex och nio års erfarenhet inom förskolan. Hon jobbar på en avdelning 

med äldre barn i åldern 3-5 år. Barnskötaren Vanja jobbar i en grupp med barn i åldern 1-4 år. 

Hon har lång erfarenhet genom sina 27 år i branschen. 

Pedagogens perspektiv på vad skapande material är 

Klara beskriver vad skapande material är: 

”Skapande material är något där barnen kan använda sin fantasi och skapa olika 

saker utav, ett material som inte är förutbestämt innan att bli bara en sak. Alla ges 

chans att skapa utifrån sina egna förutsättningar och intressen”. 

Emma trycker på att skapande material såsom play doh är lätt att använda för att lugna gruppen, 

lätt och smidigt material att göra själv och arbeta med. Alla barn kan vara med, play doh är ett 

material som passar barn i alla åldrar. Fanny tycker att genom play doh får barnen skapa fritt, 

medan Vanja menar att play doh är ett material för att utforska.  

Arbetet med skapande material i verksamheten  

”Eftersom vi arbetar med yngre barn brukar vi ta fram till exempel deg eller vattenfärg 

vid ett bord och de barn som vill får sitta och utforska på sitt sätt. Vi brukar inte ha något 

mål att det ska bli något speciellt utan ser att de är viktigt att barnen får uppleva materialet 

och göra sig bekant med det. Ibland är formerna till degen roligare än degen och vattnet 

till vattenfärgen mer spännande” säger Klara.  

Fanny beskriver att man ofta tar fram play doh degen men att man sällan sitter med, man brukar 

sitta vid angränsande bord och spela spel med andra barn då degen inte räcker till personalen 

också.  
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Emma förklarar att man inte har bestämda aktiviteter med fokus på skapande men att det då 

finns ett begränsat material som ska användas. Däremot frågar barnen själva om att få vara i 

målarrummet så är pedagogen mer med som stöttning och tar fram det materialet barnen vill 

ha. 

Vanja använder play doh degen i både den fria leken där syftet är att barnen ska få lugn och ro, 

men även att de känner att det är lek och skoj, samt att de lär sig samarbeta. Vanja använder 

även play doh i syfte för mätning, antal, färg och form då kopplat till läroplanen. Barnen får en 

känsla av hur saker känns i och med det skapande materialet till exempel mjukt-hårt och så 

vidare. Genom play doh deg tror Vanja att man kan få ut mer verbalt och känslomässigt av 

barnen i och med att de får känna och klämma på något. Hon menar att barn som vanligtvis i 

gruppen är tysta, pratar och diskuterar mer när de får ha något i handen.   

Tillgång till skapande material  

Alla pedagogerna är överens om att de inte har någon avsedd tid till skapande material, utan tar 

tillfälle i akt när det passar i verksamheten till exempel då det är mindre med barn eller flera 

vuxna. 

Klara nämner att barnen själva ibland visar att de vill skapa något genom att gå till degformerna 

eller pennorna. Ibland flera gånger på en dag och ibland en gång i veckan, det beror helt på 

barnen vad de känner för. Klara berättar att det även händer att vi tar fram play doh degen efter 

frukosten och barnen ges chans hela förmiddagen att sitta och dega om de vill. 

Annat skapande material som pedagogerna nämner att de har att tillgå i verksamheten är färger 

i olika sorter såsom vattenfärg och oljefärg, pennor, kritor, vatten, lim, papper i olika färger och 

former, samt en trumma där barnen kan skapa musik genom att slå med händerna.  

Om pedagogerna gör en skogstur med barnen kan de passa på att plocka med sig lite natur-

material såsom stenar, kottar, pinnar, mossa och sand med mera. En annan vanlig och billig 

metod för att skaffa material på förskolan är att använda sig av återvunnit material som glas-

burkar, toarullar, mjölkkartonger och så vidare.  

Pedagogens roll under barnens arbete med skapande material 

”Jag har en viktig roll att visa att jag tycker det är roligt, att vara med och sätta ord på det 

vi gör är också viktigt eftersom det är yngre barn som ännu inte har ett verbalt språk” 

uttrycker Klara med en bestämd röst.  

Emma menar istället att hon inte vill störa för mycket, men gärna vill ge idéer och visa hur man 

kan göra med olika redskapen och materialen. Hon vill att barnen ska göra så mycket som 

möjligt själv. Pratar och diskuterar med barnen under arbetets gång. ”Min roll är att stötta” 

säger Emma.  
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Lärande hos barnen  

Samtliga pedagoger är överens om att det sker ett lärande hos barnen vid användande av skap-

ade material som play doh. De tänker också att barnen tränar och utvecklar sin finmotorik, 

samtidigt som de får använda sin fantasi mycket i den skapande verksamheten.  

Emma trycker på att syftet alltid är att barnen ska lära sig något, hon menar också att de ska få 

ett nytt sätt att tänka och få ett sammanhang, aktiviteten ska ha med verksamhetens planering 

att göra. Om barnen visar intresse eller om man kommer på något i stundens görande kan man 

gå utanför syftet. En didaktisk tanke behöver man inte alltid ha, det är inte alltid att barnen lär 

på det viset man har tänkt, utan de hittar nya vägar till kunskapen.      

Klara menar på att det sker ett lärande hos barnen hela tiden, när barnen använder skapande kan 

de utgå ifrån sin egen nivå, de känner inga krav och de kan använda fantasin och lära sig däri-

från. Fanny trycker på att det inte alltid är resultatet som är viktigt utan processen i skapandet. 

Att barnen får göra och prova sig fram.   

Emma ser att barnen lär sig nya ord och begrepp. De äldre barnen ställer frågor i skapande 

processen som ”vad gör du för något?”, medan de små barnen undersöker till exempel genom 

att känna på play doh degen hur den känns, smakar och luktar. Språket utvecklas mycket, barnen 

lär sig namn på nya saker och sätter in ord i rätt sammanhang. Vanja menar även att språket 

utvecklas i allt skapande då man samtalar om vad man skapar. 

I skapande verksamhet kan man även behöva vänta på sin tur om man till exempel bara har ett 

verktyg av någonting. Pedagogerna menar här att barnen utvecklar social samvaro i gruppen, 

då man delar med sig av verktyg och play doh deg om vi har den framme.  

Både Emma och Vanja tycker även att vi får med matematik då alla ska ha lika stor del av degen 

eller att vi tränar de olika färger som verktygen har. Exempel på lärande i degskapande är for-

mer, färger och antal. Vanja menar att det är viktigt att man pratar med barnen under degandet.  

Pedagogerna är också väl medvetna om att det finns ett mål i läroplanen som säger: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och kon-

struera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket, 2016, s. 9). 

Pedagogens erfarenhet av barnens upplevelser av skapande verksamhet 

Alla respondenter som intervjuades upplever att de flesta barn tycker det är kul med skapande, 

speciellt play doh degen gillar barnen. En del barn nöjer sig med att bara titta på när andra barn 

och pedagog degar. Emma pekar på att man hos de yngre barnen kan läsa av deras kroppsspråk 

genom att de har glada ögon, ler och ser ut att ha en speciell känsla i fingrarna. Emma och Vanja 
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pekar också på hur viktigt det är för alla sinnen det vill säga, smak, lukt, hörsel, syn och känsel 

med skapande verksamhet.  

Klara och Emma menar att det inte alltid blir ett resultat och de visar på att barnen skapar både 

ur sin fantasi och sin verklighet, men även mycket i nuet.  

Emma ser tydligt också att barnen fångas av olika material, de material som barnen inte träffar 

på så ofta blir väldigt populära hos barnen när de tas fram. Emma och Vanja pekar på att de kan 

vara bra att en del material bara tas fram ibland för att fånga barnen lite extra speciellt om man 

har ett tydligt pedagogiskt syfte. 

Fanny upplever att barnen älskar skapande material och vill skapa mer och mer. Hon tror detta 

beror på att det finns oändliga möjligheter med materialet.  

Vanja upplever att barnen i skapandet med play doh degen har lättare att prata, de tar gärna upp 

saker och berättar om vardagssituationer, något som har hänt och vågar uttrycka vad de tänker. 

Hon har speciellt reagerat på detta hos barn som vanligtvis är ganska tysta i gruppen.  

Utveckling inom skapande verksamhet… 

Emma skulle vilja ha ett ljusbord i sin verksamhet för att utveckla den skapande verksamheten, 

tar även upp att ett vatten och sand bord inomhus vore något eftersom detta skulle ge en annan 

lek och skapande inomhus jämfört med ute.  

Fanny pekar på att det skulle vara bra med större variation i skapande materialet, skulle vilja ha 

flaskfärg med olika tekniker, sockerfärg, oljefärg, eftersom detta ger barnen kreativitet och 

lugn. Detta material skulle didaktiskt ge barnen fler tekniker i skapandet och mer färg och form 

upplevelser.  

Både Klara och Fanny tar upp att använda sig av skapande för att utveckla barnens samspel och 

samarbete. De ser att utvecklingen i skapande verksamhet är även att kunna dela gruppen i 

mindre grupper oftare för att kunna få ett mer djup i arbetet Det är svårt att hinna vara involverad 

hur skapandet ser ut hos varje individ. Klara uttrycker:  

”Det finns mycket man kan utveckla i skapandet och jag tror ibland att man stirrar 

sig blind och ser inte vilka möjligheter det finns att utveckla barnens fantasi och 

kreativitet” 

Analys 

När jag sammanställt mitt resultat på datorn gick jag vidare genom att analysera svaren jag fått. 

Jag försökte då hitta kopplingar i form av likheter och olikheter, samt kategorier för att kunna 
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dra slutsatser. Vissa saker var pedagogerna överens om, andra mer olikt varandra och mycket 

stämmer överens med mina förväntningar.  

Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 

Under min analys hade jag Vygotskijs teorier i åtanke och hans begrepp om samspel, stöttning, 

interaktioner, fantasi, känslor, tankar och redskap, samt lekens betydande roll i barnens lärande 

och utveckling. Vygotskij pratar om hur flera komponenter har stor betydelse för lekens me-

ningsfullhet. Säljö (2011) tolkar att Vygotskij trycker på bland annat det känslomässiga och 

materiella, samt det sociala samspelet. Dessa komponenter är väl nämnda i min forskning och 

även av mina respondenter (Säljö, 2011). Till exempel pratar pedagogerna om vikten av sin 

egen roll som är att stötta och delge barnen begrepp för att utveckla språket. Enligt Vygotskij 

är vårt viktigaste redskap språket. De är genom språket och interaktion med andra människor 

som det sker ett lärande (Säljö, 2011). Pedagogerna påvisar också vikten av samspel och sam-

arbete när man degar med play doh. De menar bland annat att de lär sig dela med sig av verktyg 

och vänta på sin tur.  

 

Pedagogens perspektiv på vad skapande material är 

Pedagogerna ser skapande material såsom play doh som ett billigt och bra material att använda 

i verksamheten och är en tillgång för barnens utforskande. Det är demokratiskt då alla barnen 

kan vara oavsett ålder. Materialet har en förmåga att sätta igång barnens fantasi och tankar, 

samtidigt som det bidrar till ett lugn i barngruppen. Enligt Säljö (2011) menar Vygotskij också 

att barnen kliver in i sina inre tankar och fantasins värld sätts igång. 

Pedagogerna menar att materialet är användbart i verksamheten på olika sätt. Dels i den fria 

leken i syfte att lugna gruppen, men även för att barnen ska få ha kul, utforska och göra något 

kreativt. Play doh används även tydliga lärande syften, då pedagogerna har en mer tydlig läran-

destruktur med aktiviteten.  

Pedagogens roll under barnens arbete med skapande material 

Enligt pedagogerna behöver det inte vara det färdigställda skapande konstverket som är det 

viktiga utan hela den skapande processen. Verktygen som används till degen kan vara minst 

lika intressant som degen för barnen. Verktyg som en kavel och former som föreställer olika 

former kan ge barnen många nya begrepp. Här ser pedagogerna betydelsen av sin roll i skapan-

det, det viktigt med de vuxnas deltagande, att pedagogerna sitter med och stöttar barnen i kun-

skapssökandet.  

Pedagogens erfarenhet av barnens upplevelser av skapande verksamhet 

Pedagogerna upplever att barnen gillar materialet. De kan se barnen glädje och harmoni när de 

degar. Pedagogerna trycker också på hur viktigt det är för alla sinnen det vill säga, smak, lukt, 

hörsel, syn och känsel med skapande verksamhet. Barnen är olika och behöver få använda hela 
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kroppen för att utforska. De ser också att barnen skapar i nuet, både ur verkligheten och ur sin 

fantasi. Detta kan jag koppla till Änggård (2005) som tolkat Strandell (1994) som menar att 

barnen och personalen ger händelser olika innebörd beroende på sina olika tidsperspektiv. Per-

sonalen ser barnen som individer under utveckling, medan barnen däremot är styrda av vad de 

är, gör och upplever här och nu, deras barndom är ”förankrad i nutiden” (Änggård, 2005). 

En annan spännande aspekt som kommer upp är att barnen blir mer verbala när de får play doh 

eller annat utforskande material i händerna. Att få känna på något sätter igång fantasin och deras 

inre tankar och känslor. Materialet har förmågan att få barnen att vilja uttrycka sig, inte bara i 

det skapande utan även i det verbala språket. Precis som Vygotskij (Säljö, 2011) pratar om hur 

de materiella och de känslomässiga bitarna i leken hör ihop, det sker något mellan barnen och 

materialet, barnen blir harmoniska och går in i ett socialt samspel (Säljö, 2011). Detta kan jag 

koppla detta till vad mina respondenter har sett i barngruppen.  

Lärande hos barnen  

Lärandet sker och syns under hela processen oavsett vilket syftet är. Skolverket trycker på att 

verksamheten ska främja leken, kreativiteten och ett lustfyllt lärande (Säljö, 2011). I den fria 

leken kan pedagogerna se ett tydligt samarbete och samspel under degandet. Barnen delar med 

sig av deg och verktyg, de pratar och diskuterar om vad de gör för konstverk eller andra saker 

som kommer upp i de små huvudena. 

Genom alla begrepp som färg, form och antal lär sig barnen matematik. Nya ord och samspel i 

grupp utvecklar barnens språk. Att utforska och använda sig av olika verktyg bidrar till ett tek-

niskt lärande hos barnen. Pedagogerna pekar på att detta är viktiga delar som läroplanen trycker 

på.  

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former 

– såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och sam-

spelar med varandra” (Skolverket, 2016, s. 6).  

 

Utveckling inom skapande verksamhet… 

Pedagogerna är överens om att det inte finns någon avsatt tid för arbete med skapande material. 

De tar istället vara på möjligheten när den ges utifrån barngruppens situation med tid och 

storlek. Annat material som pedagogerna skulle vilja införa i verksamheten är ljus-, sand- eller 

vattenbord. Det är material som de tror fångar barnen uppmärksamhet och sätter igång barnens 

utforskande. För att få mer djup i lärandet skulle pedagogerna vilja utforska flaskfärger med 

olika tekniker som socker- och oljefärger. Annat material som Mylesand (2007) tar upp och 

som även pedagogerna nämner i mina intervjuer är naturmaterialet och det återvunna materialet. 

Att gå till skogen och plocka sitt eget material är både lärorikt för barnen och ger dem motion 
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och frisk luft.i skogen finns många saker man kan använda och konstruera saker av till exempel 

kottar, stenar, pinnar med mera. återvunnet material kan vara vad som helst till exempel 

glasspinnar, mjölkkartonger, kapsyler och andra saker som man tänker slänga som skulle kunna 

bli något nytt (Mylesand, 2007).   
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Diskussion 

Mina tankar och kopplingar till intervjuerna och tidigare forskning 

Jag tycker att jag har fått svar på mina frågeställningar gällande hur pedagogerna beskriver sitt 

arbetssätt och sina didaktiska metoder kring skapande material. Pedagogerna framhäver 

materialet som användbart inom flera områden i verksamheten, ett roligt material som barnen 

gillar och ett material med ett brett lärandeområde.  

 

Saar och Nordberg (2015) skriver om otydligheten bakom begreppet estetik i skolan. De menar 

att många lärare pratar om att de har en estetik inriktning och att de har goda estetiska aktiviteter 

för eleverna. De skriver: 

 

”Frågan är vad det är för motiv och föreställningar som ligger bakom dessa 

ambitioner och vad villkoren är för att utveckla dem i skolans praktik” (Saar & 

Nordberg, 2015, s. 14) 

 

Detta kan jag koppla till mina tankar kring min studie då jag funderar i inledningen kring 

pedagogernas didaktiska syfte med play doh i förskolans verksamhet. Jag tänker att 

pedagogerna pratar om att de har tankar kring hur de jobbar med play doh men frågan är hur 

mycket de reflekterar över det. Genom att ha gjort undersökningen vet jag nu att pedagogerna 

är medvetna om lärandet bakom det skapande materialet.  

Det är roligt att höra att pedagogerna är väldigt positiva till materialet play doh och beskriver 

det som användbart i många situationer på förskolan. Dels i den fria leken för att lugna gruppen 

men också i syfte att barnen ska lära sig något, samt i syfte att det ska genomsyra läroplanen. 

Även i den fria leken sker ett lärande då barnen sitter tillsammans och får lära sig att dela med 

sig av de olika verktygen och degen, de samtalar om vad de gör och lär sig nya ord och begrepp. 

Här tycker jag att pedagogen har en viktig roll att vara med och stötta barnen i deras lärande. 

Vikten av att stötta barnen under degandet är även något som mina respondenter tog upp. Enligt 

Lindqvist (1996) menar Vygotskij att det är viktigt att vi som pedagoger sitter med och sätter 

namn och ord på de olika sakerna, att vi är med barnen och delar deras livsvärld och lärande, 

att vi pratar och diskuterar med dem för att de ska lära sig nya saker (Lindqvist, 1996).  

Efter min genomförda studie ser jag play doh som mycket mer än bara en klump med deg. Jag 

kan nu se ett stort och allsidigt lärande hos både barnen och de vuxna när de arbetar med skap-

ande material. I en skapande process med play doh ser jag genom undersökningen ett lärande 

både i språket och matematiken då man genom att benämna verktygen som till exempel kavel, 

kniv och deg men också de olika formerna vi har att tillgå, dess färger och antal. Exempelvis 

kan formerna efterlikna olika djur, bilar eller Disneyfigurer. Genom att vi sätter namn på dem 

ger vi barnen nya referensramar inom språket. Respondenterna tar upp att de räknar tillsammans 

med barnen när de delar upp degen, de jämför bitarna och ger barnen begrepp som stor och 
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liten, tjock och smal. Barnen rullar köttbullar, de använder former och trycker ut en cirkel och 

på så sätt fått till ett lärande inom matematik. (Skolverket, 2016).  

Under processen ingår barnen i ett demokratiskt förhållningssätt och utvecklar det sociala sam-

spelet. Pedagogerna trycker på att play doh är ett material där alla barnen kan vara med, det kan 

ses som ett demokratiskt material. Barnen får skapa fritt eller undersöka bara materialet på sitt 

eget sätt. Det sociala samspelet sker då barnen delar med sig av deg och verktyg, de lär sig att 

man inte kan ha alla saker själv utan att man delar lika och byter med varandra för att alla ska 

få prova och känna på de olika verktygen. Enligt läroplanen läggs grunden i förskolan till vad 

demokrati är, vad det innebär och hur det fungerar. Genom att barnen allteftersom får ta mer 

ansvar och klara av saker själva så sker den sociala utvecklingen hos barnen. Jag tycker liksom 

läroplanen att det är viktigt att barnen kan känna att de får uttrycka sina tankar, känslor och 

påverka situationen på förskolan (Skolverket, 2016).  

Pedagogerna ser inte resultatet som det viktigaste, utan tycker att själva processen och skapan-

det i sig har en viktig funktion för barnen. En av pedagogerna menar även att det inte alltid är 

degen som är det roligaste utan verktygen som man använder till. Hon förklarar att det kan vara 

att undersöka hur en kavel fungerar eller lära sig vad olika former och färger heter. Det här kan 

vi koppla till Saar och Nordbergs (2015) som diskuterar vilket perspektiv vi har på lärandet. De 

menar att läraren har en tanke att barnen ska till exempel genom att skapa något av träklossar 

lära sig matematiska begrepp och skapandet ska leda till resultat som efterliknar något till ex-

empel ett hus. I detta fall delade inte barnen samma mening utan tyckte att själva processen var 

det intressanta. Barnet undersökte istället materialet genom att konstatera hur det kändes, hur 

det smakade och luktade, hur det lät och så vidare. Enligt barnet i studien blev inte resultatet 

något speciellt och det hade heller ingen betydelse för barnet. Detta innebär inte att barnet går 

från den skapande aktiviteten utan ny kunskap, för barnet har lärt sig något av det hen var in-

tresserad av (Saar & Nordberg, 2015). I detta fall har läraren sett ur ett vuxen rationellt per-

spektiv medan barnet har sett sin nyfikenhet och sitt lärande genom ett lustfyllt upplevelse- och 

händelseperspektiv. 

Jag kan se kopplingar till ett ”flow” i skapandet med play doh. Jag tänker på en av mina 

intervjuer då pedagogen berättar om de tystlåtna barnen som blir mer verbalt språkmässiga 

under skapande processen. Min uppfattning är att det handlar om att barnen blir så upptagen av 

materialet så de glömmer bort sig, de tänker inte på att de börjar prata. När jag tänker på ett 

skapande material som fångar min son så är det helt klart lego. När jag läser Rautios beskrivning 

om hur materialet fångar och leker med barnet, så kan jag se min son framför mig med sitt lego. 

Det är helt fantastiskt hur dessa små plastbitar i alla dess former och färger ropar på barnen: 

”Kom och utforska mig!”.  

 

Jag tycker lego är ett häftigt material och kan förstå att barnen blir exalterade när de ser något 

växer fram för varje bit de sätter ihop. Till skillnad från play doh degen som man kan forma hur 
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som helst, rulla som bollar eller ormar, platta till med kaveln och trycka ut figurer, så har ju 

själva legobitarna sin kvadratiska eller rektangulära form. Det som gör det så speciellt är just 

att man kan sätta ihop bitar i oändliga varianter, bara fantasin sätter gränser. Precis som 

pedagogerna beskriver play doh som ett demokratiskt material är lego ett material där alla kan 

vara med och bygga utifrån sina egna tankar, erfarenheter och förutsättningar. Nuförtiden finns 

det även lego som är ämnat för olika intressen och områden, till exempel är min son så 

fascinerad av polisernas värld, han kliver in i fantasin och pratar med sig själv under leken. 

Rautio (2013) diskuterar om barn i kombination med ett visst material hamnar i ett ”flow”, det 

vill säga då barnen fångas av materialet. Hon trycker att det är viktigt att barnen själva får välja 

material att utforska och arbeta med. Rautio påstår att de vuxnas roll i barnens utforskande av 

ett material är att finnas där och stötta. De vuxna ska ge barnen råd utan att förklara och visa 

för mycket hur man ska göra (Rautio, 2013). Jag kan koppla detta till mina intervjuer då jag 

frågade pedagogerna om deras roll under barnens skapande. Mina respondenter svarade då. att 

deras roll var att stötta, visa och samtala med barnen under processen.  

En intressant aspekt som kommer upp under mina intervjuer är samtalen som sker kring och 

undertiden barnen degar. En av mina respondenter påstår att barn som vanligtvis är tysta i grup-

pen börjar prata när de får något i händerna. Det här kopplar jag till Vygotskijs tankar om mötet 

mellan barnets inre och yttre, att det inte går att skilja deras tänkande och görande åt utan de 

kombinerar och gör allt på samma gång. Till exempel när barnen sitter och degar har de inte 

förutbestämt vad det ska bli för konstverk, utan befinner sig här och nu. De tänker och fantiserar 

samtidigt som de pratar och diskuterar med sina kompisar under degandet gång (Lindqvist, 

1995). Enligt Lindqvist (1996) skriver Vygotskij: 

”Medvetandet förenar känsla med betydelse och mening, vilket innebär att tanke 

och känsla hör ihop” (Lindqvist, 1996, s. 69) 

Detta kopplar jag till min studie då barnen sitter i en grupp tillsammans, lugnet infinner sig och 

barnen känner på degen, tänker och diskuterar på vad de ska göra eller något som hänt nyligen.   

Enligt Lindqvist (1995) menar Vygotskij att när barnen går in i fantasin, tolkar de sina erfaren-

heter och känslor. Jag tänker på då barnen sätter sig tillsammans i en grupp, pedagogerna tar 

fram play doh och lite olika verktyg, strax därefter så infinner det sig ett lugn i rummet. Jag 

tycker att det beskriver Lindqvist tolkning av Vygotskijs teori om känsla och tanke, det vill säga 

att barnen genom att få känna något i händerna sätts tankegångarna igång och barnen blir lugna 

och harmoniska. Min reflektion här är att det är en bra aktivitet för att få barnen att komma till 

ro, men jag tycker absolut inte att man alltid ska använda play doh bara för att få barnen lugna. 

På så vis är play doh ett underskattat material. 

För att återgå till Vygotskijs uttalande: ”Genom fantasin tolkas erfarenheter och känslor” 

(Lindqvist, 1996, s. 69). Första tanken jag får är från en av mina intervjuer då en pedagog pratar 

om att känsla har stor vikt för det verbala språket. Hon pekar på att barn som vanligt är tysta i 
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gruppen blir mer verbala och vågar uttrycka sig när de får något att känna på. Hon tänkte spe-

ciellt då barnen sitter och degar, men gav även ett exempel från en samlings situation. Barnen 

sitter på golvet i en ring och skickar runt i en boll från hand till hand, den som har bollen i 

handen ska exempelvis säga sitt namn eller något de tycker om. Pedagogen upplever att barnen 

har lättare att uttrycka sig även i dessa situationer. Enligt Lindqvist (1996) kopplar det direkt 

till Vygotskijs teori om känsla och tanke, för barnen hänger de sakerna ihop, de lever här och 

nu, de tänker samtidigt som de gör något. Precis som de tar med sig sina aktiva handlingar med 

föremål och objekt som skapar leken. Genom dessa yttre handlingar utvecklas fantasin och 

leken blir såvida en reproduktion av verkligheten (Lindqvist, 1996).   

Jag tycker att play doh är ett bra material att använda i förskolan. Det är billigt och lätt att göra 

själv, samtidigt som ingredienserna oftast redan finns hemma eller i detta fall på förskolan. En 

av pedagogerna jag intervjuade var lite kritisk mot att göra degen tillsammans med barnen för 

att det skulle vara så varmt vatten och var rädd att de skulle bränna sig. Jag tänker ändå att 

barnen kan vara med och mäta upp de torra sakerna som mjöl och salt. Sen tycker jag att det är 

häftigt för barnen att se när man tillför färgämne och se vad som händer. I och med barnens 

deltagande i att göra en deg kan de som enligt läroplanen lära sig begrepp som form, mängder, 

antal och ordning och så vidare (Skolverket, 2016).   

En intressant tanke som en av respondenterna tar upp i min studie är att man kan använda sig 

av skapande för att utveckla barnens samspel och samarbetsförmåga. Om vi kopplar detta till 

Vygotskij teori och hans huvudbudskap går det hand i hand, eftersom han anser att barns lärande 

utvecklas igenom samspel med andra människor (Dysthe, 2003). 

Slutligen vill jag själv resonera kring frågan: 

 Vad är skapande material för mig? 

Jag kan se skapande material överallt! Det mesta vi har runt omkring oss är saker vi kan göra 

om till något annat, vi kan skapa något nytt och alltså blir det ett skapande material. Jag gillar 

Mylesands tankar kring material för barn, det behöver inte kosta skjortan och vara perfekt. Ge-

nom att ta vara på sånt som ändå ska slängas, sparar vi pengar och ger barnen ett miljötänk 

(Mylesand, 2007). Ett talesätt som ofta hörs inom förskolan: 

”Man vet att man är förskollärare när man börjar samla på sig en massa saker och 

tänker; Vad skulle jag kunna göra av allt detta material?” 

 

Jag har redan nu fyllt upp källaren med material som bara väntar på att få komma till förskolan 

och hamna i barnen händer för att bli något nytt. Vart jag än är eller vad jag än ser för material 

så bär jag med mig en tanke om att skapa något. Jag har insett att förskollärare är inte bara ett 

jobb, det är mer en personlighet och en livsstil.  
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Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att det inte finns några gränser inom skapandet och 

dess material. Det gäller bara att se möjligheterna och ta vara på barnens lust och fantasi! 

 

Slutsats  

Av min forskning kan jag dra slutsatsen att play doh är ett demokratiskt och självinstruerande 

material. Materialet sätter igång barnens tankar och fantasi, det finns inga rätt och fel, det är 

heller inte förutbestämt, utan det är ett öppet material som inbjuder till fritt och eget lärande. 

Alla kan vara med och man skapar utifrån sina egna förutsättningar.  

Det är fascinerande att det finns så mycket att lära av att arbeta med en liten degklump. Det är 

ett speciellt lärande som sker i samspel mellan barnen och materialet. Det viktiga här är 

processen, inte resultatet. Att pedagogerna lämnar processen till barnen, att de stöttar dem och 

ger dem begrepp och handledning, inte ett färdigställt material. Enligt Vygotskij ska 

pedagogerna ge barnen redskap för att arbeta med leran till exempel genom frågor om hur leran 

känns och hur den ser ut. Pedagogerna ska vara delaktiga genom att titta, prata och sätta ord på 

saker. De vuxna ska dela gemenskapen med barnen i den skapande verksamheten. I det sociala 

sammanhanget sker ett gemensamt lärande och utbyte av kunskaper (Säljö, 2011).  

 

Forskningens bidrag och framtida utveckling  

Slutligen kan jag se att min studie har bidragit med ökad kunskap om pedagogernas erfarenheter 

och arbetssätt kring skapande material. Närmare bestämt har min studie bidragit till nya 

kunskaper om pedagogernas didaktiska metoder i arbetet med play doh och vad barnen lär sig 

genom skapandet. En för mig aha-upplevelse blev då en respondent berättade att ett skapande 

material kan hjälpa barnens språkliga förmåga. Hon menade att barnen genom att få känna 

något i händerna blev mer verbala. Det är fantastiskt att höra hur ett material kan fånga baren 

och att få dem att leva sig in i fantasins värld.  

För att vidareutveckla min studie skulle jag vilja göra observationer. Genom att göra både 

intervjuer och observationer kan jag se samband eller olikheter mellan pedagogernas tankar och 

verkligheten. Jag skulle vilja gå mer på djupet i barnens tankar och deras upplevelse. Att få 

observera barnen i deras skapande verksamhet och eventuellt även göra intervjuer med några 

barn för att få höra vad de själva säger och hur de upplever det skapande materialet. Jag skulle 

utgå från 3-4 grundfrågor som är lika för alla barn och därefter låta diskussioner utveckla 

svaren. 



 

25 

 

Referenser 

 
Breili, R., Chrisander, J., & Jonsson, A. (2016). Estetiska lärprocesser i 

matematikundervisningen. Nämnaren, 81-85. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. 

Dysthe, O. (2003). Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. i O. Dysthe, 

Dialog, samspel och lärande (red.). Lund: Studentlitteratur. 

Gustafsson, B., Hermerén, G., & Petterson, B. (2011). God forskningssed. Bromma: 

Vetenskapsrådet. 

Hurley, J. C., & Underwood, M. K. (2002). Children´s Understanding of Their Research 

Rights before and after Debriefing: Informed Assent, Confidentiality, and Stopping 

Participation. Child Development, 132-143. 

Johansson, B., & Svedner, P. O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsföretaget AB. 

Lindqvist, G. (1995). Lekens estetik. Karlstad: Högskolan i Karlstad. Hämtat från 

stadsbiblioteket.dk: 

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/psyke/article/viewFile/8598/7171 

Lindqvist, G. (1996). Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 

Mylesand, M. (2007). Bygg & konstruktion i förskolan. Mölnlycke: Lärarförlaget. 

Nilsson, M., & Ferholt, B. (den 27 05 2014). Vygotsky's theories of play, imagination and 

creativity in current practice: Gunilla Lindqvist's "creative pedagogy of play" in U. S. 

kindergartens and Swedish Reggio-Emilia inspired preschools. Perspectiva, ss. 918-

950. 

Rautio, P. (2013). Children who carry stones in their pockets: on autotelic material practices in 

everyday life. Children's Geographies, 408. 

Saar, T., & Nordberg, M. (2015). Barn, estetik och konstnärliga metoder. i A. Löfdahl, M. 

Hjalmarsson, & K. Franzén, Förskollärarens metod och vetenskapsteori (s. 188). 

Stockholm: Liber AB. 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev.2016). Stockholm: Skolverket. 

Säljö, R. (2011). L. S. Vygotskij - forskare, pedagog och visionär. i I. A. Forssell, Boken om 

pedagogerna (ss. 153-177). Stockholm : Liber AB. 

Trageton, A. (2012). Lek med material. Konstruktionslek och barns utveckling. . Egypten: 

Liber AB. 

Änggård, E. (2005). BILDSKAPANDE - En del av förskolebarns kamratkultur. Linköping: 

Linköpings Universitet. 

 

 

 

 



 

26 

 

Bilagor 

Bilaga 1 

Samtyckesbrev  
 

2016-04-30 

 

Till personalen på förskolan 

Mitt namn är Cathrine Nordenberg och jag läser förskollärarprogrammet på Karlstads 

universitet. Jag är inne på termin 6 av 7 och håller nu på med examensarbetet där jag riktat in 

mig på den skapande verksamheten som sker på förskolan. Jag är därför intresserad av dina 

tankar, upplevelser och erfarenheter som aktiv pedagog inom detta ämne.  

 

Era identiteter kommer att skyddas i studien, såsom namn på personer och namn på förskola. 

Alla anteckningar och material kommer att förstöras när examensarbetet är färdigställt.  

 

Jag ser gärna att fyra pedagoger har möjlighet att ställa upp och gärna från både äldre- och 

yngrebarnsavdelning. Det gäller ett intervjutillfälle per/person och intervjun sker enskilt. 

Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar, hör av Er till mig.  

Tack på förhand!  

 

 

Telefon: xxxxxxxxxx 

Mail: xxxxxxxxxxxx@live.se 

   

 

Jag väljer att delta i undersökningen:     

       

    JA  NEJ 

 

_____________________________ 

Underskrift respondent 

 

 

_____________________________ 

Underskrift intervjuare  
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Bilaga 2  

Intervjufrågor till pedagoger 

Allmänt  

 

Ålder:   Barngruppens ålder:  

Utbildning:   Yrkesverksamma år:  

  

Pedagogens perspektiv  
 

• Vad innebär skapande material för dig?  

• Hur arbetar du med skapande material i verksamheten?  

• Vilket skapande material finns att tillgå?  

• Hur mycket tid har ni avsatt för arbete med skapande material?  

• Hur upplever du din roll som pedagog under barnens arbete med skapande material?  

• Har du som pedagog ett syfte eller didaktisk tanke med barnens utförande i skapande 

material? I så fall, hur tänker du och varför?   

(Tänk på de didaktiska frågorna – Vem, när, var, hur och varför)  

• Ser du något lärande hos barnen när de använder sig av skapande material?   

I så fall, kan du ge något exempel?  

• Har du något mål med det skapande materialet som är kopplat till läroplanen?  

  

Barnens perspektiv  

• Hur uppfattar du barnens upplevelse i en aktivitet med skapande material?  

• Vad tror du att barnen tänker?  

• Vad sker i mötet mellan barnet och materialet?  

• Hur undersöker barnen materialet? (smak, lukt, känsel)  

• Vad skapar barnet med hjälp av materialet?   

  

Jämförelse  

• Finns det något annat skapande material som du skulle vilja ha mer av i verksam-

heten? Varför?  

• Hur anser du att barnen upplever det materialet?  

• Hur tänker du rent didaktiskt kring materialet? (Vem, hur, när, var och varför)   

•  I jämförelse med play doh, hur bidrar detta material till lärande för barnen? Ge gärna 

exempel!  

  


