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Abstract

The  purpose  is  to  investigate  the  types  of  visual  art  activities  and  their
implementation in pre-school education in South Africa. Can visual art be a tool to
strengthen  the  children  in  their  development  and  learning,  and if  so  how? The
following questions were defined for the purpose of this study. How can visual art
activities contribute to  learning /  development? How does preschool  teachers in
South Africa work with visual art? What do preschool teachers think about visual
art activities and what is their experiences?

In the result it appears that educators believe that image activities strengthen the
child's learning by being able to work with a variation of activities and that this
variation is good for the individual child as it may be able to try out what it has
learned  in  diffrent  ways.  It  was  also  mentioned  that  fine  motor  skills  where
strengthened by working with different types of visual art activities. The choice of
the type of visual art activities conducted in the South African preschool is mainly
based on  the  topics  of  the  curriculum for  which  the  educators  currently  work.
Educators consider it important to give positive responses to the children during
visual art activities, as this leads to better self-esteem and even greater confidence
in themselves as competent and creative. It is also a joyful learning where the child
is delighted to be able to get acquainted with this type of activity, this joy causes the
child to try / experiment and learn more.

Keywords:  South  Africa,  preschool,  art,  visual  art,  self-confidence,  artifact,
interaction, interaction, joyfull learning, fine motor skills, sociocultural perspective,
aesthetic learning process
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Sammanfattning

Syftet  är  att  undersöka  hur  bildverksamheten  kan  se  ut  och  genomföras  inom

förskolepedagogik i  Sydafrika.  Kan bild vara ett  verktyg för att  stärka barnen i

deras  utveckling  och  lärande,  och  i  så  fall  hur?  Följande  frågeställningar  var

definierade  för  att  uppnå  syftet.  Hur  kan  bildverksamhet  bidra  till

lärande/utveckling?  Hur  arbetar  förskolepedagoger  i  Sydafrika  med  bild?  Vad

tänker förskolepedagoger om bildverksamheten och vilka erfarenheter har de?

I resultatet  så framkommer det att  pedagogerna anser att  bildverksamhet stärker

barnets lärande genom att de kan få arbete med en varierad verksamhet, och att

denna variation är bra för det individuella barnet då den kan få möjlighet till att

pröva det den har fått lära sig på olika sätt. Det framkommer också att finmotorik

stärks av att få arbeta med olika typer utav bildverksamhet.  Valet av den typ av

bildverksamhet som bedrivs i den Sydafrikanska förskolan formas i huvudsak efter

vad för tema som pedagogerna för tillfället arbetar med. Pedagogerna anser att det

är viktigt med positiv respons kring barnens bildverksamhet, eftersom detta leder

till bättre självförtroende och även en större tilltro till sig själv som kompetent och

kreativ. Det är också ett lustfyllt lärande där barnet glädjes av att få kunna ta del av

denna typ av verksamhet, denna glädje leder till att barnet vill pröva/experimentera

och lära sig mer.

Nyckelord:  Sydafrika,  förskola,  bild,  bildverksamhet,  självförtroende,  artefakt,

samspel,  interaktion,  lustfyllt  lärande,  finmotorik,  sociokulturellt  perspektiv,

estetiska lärprocesser
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Förord

”And she said

Flowers are red young man

Green leaves are green

There's no need to see flowers any other way

Than the way they always have been seen

But the little boy said

There are so many colors in the rainbow

So many colors in the morning sun

So many colors in the flower and I see every one”

Flowers are red – Harry Chapin

Att  få  skapa,  och  fantisera,  det  har  alltid  varit  något  som jag  själv  har  fått  en

oerhörd glädje av i mitt liv. När jag var yngre så kändes livet som sådant att det

redan var utstakat för min del, och mina drömmar var sådant som jag bara skulle få

användning för att inte svälta ihjäl i en värld där jag kände mig som en främling.

Innan jag åkte ner till Sydafrika så delade jag ett meddelande på sociala medier, jag

berättade att jag snart skulle göra något stort att jag snart skulle få se och uppleva

något som jag aldrig trodde att jag skulle få möjlighet till. Jag mindes vad min mor

hade sagt, du ska inte bli som jag du ska se världen en dag. Genom hennes stöttning

så lyckades jag ta mig till Sydafrika. Det är en av de saker som är så viktigt med

fantasin, och drömmar, genom dom så kan vi få den motivation vi behöver till att se

att en annan värld är möjlig.  
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1 INLEDNING 

1.1 Inledning

I den svenska Läroplan för förskolan (Lpfö 98) står det att: 

De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och

lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska,

sinnliga och estetiska. (Skolverket, 2016 s.7)

Det är den sista delen som jag finner intressant, estetiska. Att lära sig och få

tilltro till sig själv utifrån det estetiska, hur gör man det?  Vygotskij (1995)

talar om så är fantasin hos ett barn torftigare än hos en vuxen, och detta till

följd av att den vuxna har mera erfarenheter att grunda sin fantasi på. Man

kan därför se det som oerhört viktigt att man i verksamheten med barn ser

över att vilka typer av aktiviteter man gör för att på längden främja deras

fantasi. I Haikö (2007) avhandling så pratar hon om estetiska lärprocesser,

och hon pratar också om Loris Malaguzzi och hans tankar om barnens hundra

språk. 

Han anser att barn har en mångfald av uttrycksmöjligheter som bör tas till

vara i lärandet och där kreativa element är betydelsefulla i utvecklandet av 

deras olika förmågor. Enligt Malaguzzi är förmågan till symbolisk represen

tation betydelsefull för utvecklandet av förmågan att abstrahera. Att kunna 

föreställa sig variationer av verklighetens beskaffenhet, att använda fantasi

och finna nya kombinationer är lika väsentliga delar i barnets utveckling  

och kunskapande. (Haikö 2007, s.40)

Är inte detta det som vi som pedagoger skall göra, ge barnet möjlighet att

använda sin fantasi till att få inblick i sin omvärld. Detta var något som jag

hade i bakhuvudet när jag skulle planera mitt examensarbete. Under våren

2018 så fick jag möjlighet att  lägga delar av mina sista VFU i Sydafrika.

Redan innan avresa så sökte jag upp studenter som åkt ner tidigare år för att

få en inblick i vad jag kunde tänkas att få se, och uppleva. Under detta samtal

så  diskuterade  vi  bland  annat  vad  de  tidigare  studenterna  hade  sett  i

verksamheten nere i Sydafrika. När jag nämnde för dom att jag hade tänkt att
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göra mitt arbete inom estetik, och var intresserad av bild, så tog dom upp att

de i huvudsak hade sett att barnen hade fått arbeta med diverse stenciler som

de fick fylla i. Med detta samtal i bakhuvudet så började jag att fundera om

detta kunde stämma, och jag beslutade mig för att  studera vad för typ av

bildverksamhet det var som bedrevs nere i Sydafrika, och vad man hade för

tankar om detta.  Detta kan ge oss i Sverige ett större perspektiv på, och en

större  kunskap  om  hur  bildverksamhet  används  internationellt,  och  med

vilket syfte det görs. Studien kan vara en del av annan forskning där man

söker att finna fördelarna med bildverksamhet, satt i en internationell kontext.

I denna studie så kommer jag att använda mig av begreppet bildverksamhet

för all den typ av verksamhet som innefattas av visuella medium. Jag valde

denna  term  för  att  den  mest  överensstämmer  med  den  verksamhet  som

pedagogerna i Sydafrika kallade Visual arts. 

1.2 Bakgrund

Denna studie grundar sig på verksamheten i en Sydafrikansk förskola som

ligger i närheten av Kapstaden.  Jag förutsätter att läsaren är införstådd med

Sydafrikas  apartheid  historia,  då  denna  har  betydelse  för  hur  det

Sydafrikanska  samhället  ser  ut  idag.  Det  är  ett  samhälle  med  stora

socioekonomiska klyftor, och där folk fortfarande kan refereras till hudfärg

och  bakgrund.   De  som  bor  i  området  är  färgade,  deras  modersmål  är

antingen  afrikaans  eller  engelska  och  de  kommer  från  en  lägre

socioekonomisk bakgrund. Under Apartheid fanns det olika läroplaner för de

olika ”grupperingar” som den dåvarande regeringen delat in folket i. I dagens

Sydafrika så finns det en gemensam läroplan som började ta sin form i och

med South African Schools Act, 1996.

1.2.1 Sydafrikas förskola och läroplan:

Jag kommer här presentera relevant information om förskolans uppbyggnad,

och vad de olika läroplanerna för verksamheten säger om bildverksamhet. I

den  förskola  som  jag  var  i  under  min  tid  nere  i  Sydafrika,  så  delades

klasserna upp i åldersgrupperna 3-4 år, pre Grade R, och 5-6 år , Grade R. I
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Sydafrika heter förskoleklassen Reception year programme och benämns som

Grade R, och är  en del  av den obligatoriska skolgången (Education,  u.å).

Denna verksamhet skall både ha tillgång till strukturerad och ostrukturerad

verksamhet, under devisen lärande genom lek (Education, u.å). Innan man

påbörjar den obligatoriska Grade R, så finns möjligheten att vara med i en pre

Grade R klass. Båda av dessa har varsin läroplan. 

Pre  Grade  R refererar  till  alla  de  barn  som är  i  verksamhet

mellan födseln och 4 år. I läroplanen,  National Curriculum Framework for

children from birth to four (NCF), så dyker bildverksamhet upp i två punkter.

Den  första  är  under  delen  Communication, där  den  står  under  Aim  4.  

Aim 4: Children record their experiences and ideas through

language, sounds, art, drama and play and later on, ‘writing’  (Department of Basic 

Education 2015, s.16)

Här där det poängteras att pedagog skall hjälpa barn med att sätta ord på det

hen  ritar  genom  att  fråga  vad  det  är  dom  gör.  Utöver  detta  så  finns

bildverksamhet också representerat under delen creativity, där den står under

Aim 3. Aim 3:  Children  identify,  search  for  and create  solutions  to  challenges  

through visual art activities  (Department of Basic Education 2015, s 21)

Det beskrivs olika material som pedagogen kan erbjuda barnet beroende på

nivå, och olika punkter i utvecklingen som barnet brukar vara vid beroende

på ålder. Här beskrivs det att pedagogen skall vara uppmuntrande i samtalet

med  barnet  kring  det  hen  gör.  (Department  of  Basic  Education  2015)

I  den  Sydafrikanska  läroplanen  för  Grade  R,   National

Curriculum Statement (NCS), så finns det ett avsnitt som heter creative arts ,

och här finns det en punkt som beskrivs som visual-arts.  Man beskriver att

visual-arts  utvecklar det sensomotoriska och finmotoriken genom att arbeta

med olika  material  och  konsttekniker. Man särskiljer  tvådimensionell  och

tredimensionell  verksamhet.  Tvådimensionellt arbete  skall  berika  barnets

upplevelse  av  sin omgivning genom att  visuell  och sensorisk stimulering,

diskussion  och  frågeställning,  och  genom  att  uppmuntras  att  rita  fysiska

kroppen i rörelse. De poängterar att det inte finns något fel sätt att rita på, och

att barnen skall uppmuntras att rita utan att få kritik. Tredimensionellt arbete

skall jobba med form i det fysiska rummet, och tillvägagångssättet för detta
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är genom att  jobba med lera,  klippa och klistra,  klippa mönster, vika och

knyta. En eller flera av dessa skall inkorporeras i samtliga  bildverksamheter,

vilket betyder att barnet skall ges möjlighet att få tala om linjer, form och

färg. Arbetet utifrån Grade R formas genom terminer, vilket är 4 stycken per

läsår. Under dessa terminer så följer diverse teman,  Topics, som man skall

lägga 2 timmar i veckan på. (Department of Basic Education 2011).

På den förskola som jag befann mig i så arbetade

pedagogerna  utifrån  ett  program  som  kallades  The  Stellar  Programmer.

Stellar  är  en  förkortning  och  står  för  strengthening  early  language  and

literacy  teaching  in  Grade  R’.  Målet  med  Stellar  är  att  stärka  Grade  R

barnens litteracitet och språk, genom att tillhandahålla material och träning

för pedagoger. Efter att en pedagog har genomgått en kurs genom Stellar, så

får  denna tillgång till  material  som den kan  ta  med  sig.  Det  material  en

pedagog får med sig är oftast sådant som lätt kan kopieras, och återanvändas

igen. Strukturen runt programmet är åtta stycken moduler som alla innehåller

en berättelse, riktlinjer på hur pedagogen skall arbeta med olika grupp- och

helklassuppgifter. Varje  tema är  i  två veckors  perioder  (woodworks.org.za

u.å). De berättelser som de arbetade utifrån under de veckor jag var nere var

bland annat Goldielocks and the three bears och Tortoise and his shell.   

1.2.2 Estetiska läroprocesser

Estetiska  läroprocesser  kan  ses  som  ett  sätt  att  använda  estetiska

uttrycksformer för att lära sig andra ämnen. Marner (2005) poängterar att en

av de centrala delarna av estetiska läroprocesser är att skapa mening. Han tar

upp att den kunskap som vi tar till oss genom våra sinnen är även dom en del

av en kognitiv process. Aktören är också viktig i en estetisk läroprocess för

att den kan ses som att den är aktiv i skapandet av sin egna kunskap, istället

för som i klassisk skolverksamhet stoppas med kunskap från en yttre part.

Utöver  detta  så  ser  man  på  processen  som  viktig  i  sig.  Inom  estetiska

läroprocesser blir  det därför lärarens roll  att  iscensätta kunskapssituationer

och handleda under tiden, istället för att förmedla en redan färdig kunskap

(Marner 2005).
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Människan har en avsikt och detta skiljer sig från en oförnuftig, blind verkan av en orsak.

Den kunskap vi får genom sinnena finns inte vid sidan av kognitiva processer, utan är själv

en kognitiv process. (Marner 2005 S.131)

Estetiska  läroprocesser  kan  ses  som det  tillfälle  när  ens  egna  personliga

erfarenheter, upplevelser och kunskaper möts med andras. Detta mötte sker

via ett medium, så som en berättelse, ett konstverk, en gestaltning. Om man i

detta möte har förändrats i sina föreställningar, tankar och handlingar så kan

man säga att det skett en estetisk läroprocess (Aulin-Gråhamn & Thavenius,

2003, i Marner 2005).

1.3 Syfte

Syftet är att undersöka hur bildverksamheten kan se ut och genomföras inom

förskolepedagogik i Sydafrika. 

1.4 Frågeställning

För att förtydliga och ytterligare detaljera mitt syfte med denna studie, så har

jag valt följande frågeställningar:  

- Hur arbetar förskolepedagoger i Sydafrika med bild?

- Vad tänker förskolepedagoger om bildverksamheten och vilka erfarenheter

har de?
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT

I  detta  kapitel  kommer  jag  att  lyfta  två  vetenskapliga  artiklar  och  en

avhandling.  Dessa  anses  relevanta  för  arbetet  då  de  tar  upp hur  bild  och

bildverksamhet kan vara av betydelse för barns lärande. Då mitt syfte är att ta

reda  på  hur  bildverksamhet  i  den  sydafrikanska  förskolan  kan  se  ut  och

genomföras så valde jag att utgå ifrån studier om bildverksamhet i förskolan,

men eftersom jag  inte  hittade  någon  studie  från  Sydafrika  på  detta  ämne

valde jag att istället en svensk studie som utgår ifrån erfarenheter hämtat ifrån

både Sverige, Finland och Italien. Utöver detta så har jag även med en artikel

om pedagogens syn på sin egna kunskap om bild,  och hur detta påverkar

verksamheten. Jag ansåg denna viktig då den hänger ihop med min andra

frågeställning där jag lyfter pedagogens egna erfarenheter av bildverksamhet.

Alla dessa har även valts  för att  jag anser att  de alla är  relevanta till  det

sociokulturella perspektivet som jag senare kommer att använda i min analys.

Med anledning av att jag hade vetskap om Stellar programme sedan tidigare

och att jag då hade en ingång till att arbeta med min frågeställning om hur

man arbetar med bildverksamhet så valde att ha med den första studien då

denna handlade om litteracitet och bild. 

2.1 Bild som verktyg till litteracitet

Jag  har  valt  att  studera  Soundy & Druckers  (2012)  text  Drawing  opens

pathways to problemsolving for young childeren, som publicerats i tidskriften

Childhood Education.  I stora drag skulle man kunna summera med att säga

att texten handlar om hur barns litteracitet och kommunikativa förmåga inte

enbart behöver handla om deras verbala eller skriftliga förmågor utan att de i

stora drag kan ses som kunniga tolkare och problemlösare kring deras egna

omgivning, just för att de som individer är såpass duktiga att bemästra de

symboler som finns runtom dem. Soundry & Druckers (2012) talar om ett

paradigm skifte där man i sin pedagogik inte enbart behöver fokusera på det

använda skrivandet i sina lärprocesser. 

I  deras  text  så  utgår  Soundy  &  Druckers  (2012)  från  ett
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perspektiv på barnet som en aktör som är engagerad i att lösa de problem som

den ställs inför, och att den då gör detta medelst lek, bild och andra visuella

medel. Dom förtydligar med att ta upp att studier kring att problemlösning

inte är något som är nytt, men att det inte gjorts större forskning på bildarbete

som strategi. 

De (Soundy & Drucker, 2012) går vidare till att beskriva hur

barnet väver in andra former av uttryck under ett bildarbete, som exempelvis

rörelse  och  ljud.  Då  går  de  (Soundy  &  Drucker,  2012)  även  in  på  att

poängtera att denna form av uttryckssätt inte är särskilt värdesatt i en klassisk

skolmiljö, och att man då istället haft ett större fokus på litteracitet som en

väg till kunskap om att koda och läsa av.  

In the context of school, children’s drawings are considered a connecting  

force that helps introduce young learners to a more significant graphic co

de-the written work and the nature of its connection to meaning. Visual ima

ginations, when activated, typically serve as resources for writing. A shift is 

occurring, however, and more voices are calling for a multiple literacies  

perspective that recognizes art, music, dance, and drama as forms of litera

cy that allow for expanded levels of human emotion and experience. (Bear

ne, 2005; Kress & Jewitt, 2003  i  Soundy & Drucker, 2012 s.8)

Som  de  bland  annat  tar  upp  i  citatet  ovan  så  sker  det  ett,  enligt  dom,

paradigmskifte som har som mål att det även skall inkorporeras andra former

av litteracitet som skall bana väg för att göra det möjligt för att hitta nya sätt

att expandera och växa. 

Artikeln  lyfter  ett  exempel  där  en  grupp  med  lärarstudenter,

preservice teachers,  valt  ut grupper av barn från olika förskolor för att  se

problemlösningsförmåga genom att  studera dom utifrån deras visuella och

verbala intryck utav en bilderbok. Projektet gick till på så sätt att det lästes en

saga  som innehåller  ett  flyktförsök i  slutet,  detta  får  barnen  själva  sedan

möjlighet att återskapa en egen avslutning till genom egna bilder. Under hela

projektet så samlades det in bilder från sammanlagt 120 stycken barn mellan

åldrarna  4  till  7  år,  varav  ett  fåtal  fanns  reproducerade  i  själva  artikeln.

Utöver detta så hade lärarstudenterna tittat på verbala och skriftliga uttryck

som barnet gjort under projektet, såväl som barnens konstnärliga uttryck, för
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att på så vis få insikt i hur barnen löste problemen som ställts i projektet.

Projektet utfördes genom att lärarstudenterna först

satte  sig  ner  med en  barngrupp och läste  en  bilderbok.  De började  dessa

sessioner med att visa upp själva omslaget på boken och berätta vad boken

hette och vem som skrivit den. Efter att man läst delar av boken så ställde

man då en avslutande fråga som skulle informera om vad som skulle göras

men inte hur man skulle göra det. Frågan som ställdes var, ”Let's think about

what's  happening to  the  Gingerbread Boy. He has  a BIG problem.  What

could  he  do  to  avoid  being  eaten?  Draw  a  picture  showing  how  the

Gingerbread Boy escapes.” (Soundy & Drucker, 2012 s.10). Efter att barnen

gjort sina bilder så ställde man två följdfrågor efter varandra, där den första

frågan var till för att se om barnen kunde sätta skrivna ord på det som bilden

föreställde,"Can  you  write  about  what  is  happening  in  your  picture?"

(Soundy & Drucker, 2012 s.10),  och sedan den andra frågan som var till för

att låta barnet få möjlighet att  (verbalt) komplettera något om deras bild ,"Is

there anything else you woufd like to tell me abvout your picture?" (Soundy

&  Drucker,  2012  s.10)   Båda  dessa  svar  sparades  för  att  sedan  kunna

sammanställas och analyseras. När väl man sammanställde allt så gjorde man

en jämförelse av alla bilder för att kunna hitta likheter dem emellan (vilka

bilder  som  skapats)  och  för  att  kunna  se  barnens  utveckling  (children's

developmental stages). Författarnas  (Soundy

& Drucker, 2012) slutsats var den att barnen var multimodala och tog intryck

från flera ställen till sina egna avslut på sagorna. Detta kom de fram till efter

att  de  sett  hur  barnens  tidigare  upplevelser  eller  återkopplingar  till

populärkultur återfanns i  verken de skapat,  och i de samtal de gjort.  Man

kunde då även påvisa att det gjordes en meningsskapande process.

2.2 Möjligheter som bild ger inom estetiskaläroprocesser:

Tarja Haikö (2007) har i sin avhandling syftet att undersöka barns estetiska

läroprocesser genom användandet av bild, även att problematisera och belysa

den  roll  som  en  skapande  verksamhet  kan  ha,  och  se  vilka  möjligheter

estetiska uttrycksformer ger för lärandet. I hennes avhandling lyfter hon tre

huvudsakliga frågeställningar, och utifrån dessa visar hon sedan upp ett antal
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följdfrågor. Den första utav dessa handlar om hur lärande och kunskap skapas

under  kreativt  skapande  processer. Den  andra  skall  belysa  hur  man   kan

observera och göra de estetiska läroprocesserna synliga. Hennes tredje skall

undersöka förhållandet  mellan visualitet  och upplevelse,  samt  förhållandet

mellan in-/uttrycksaspekter  inom visuell  gestaltning.  Bland de följd frågor

som hon  ställer finns är bland annat frågan om vad för typ av kunskap som

konstrueras  och   av  vem,  vilken  roll  den  vuxnes  förhållningssätt  och

arbetssätt  får  för  barnets  lärande,  samt  betydelsen  utav  fantasi,  mentala

scheman  och   föreställningsförmåga  har  på  barnets  kunskapsutveckling.  

De  empiriska  delarna  av  hennes

avhandling har samlats in genom att ha utför ett antal fall-/delstudier i bland

annat Sverige , Finland och Reggio Emila i Italien. I hennes besök till Reggio

Emilias förskolor i Italien så har hon fått insikt i hur dom har bedrivit sin

verksamhet. Hon har även där fått insikt i den pedagogiska bakgrund som

dom  använder  sig  utav,  denna  tar  sitt  ursprung  i  både  Piagets

konstruktivistiska  teorier  och  Vygotskijs  sociokulturella.  Haikö  tar  i  detta

stycke också upp Malaguzzis begrepp om ”barnets hundra språk” , vilket kan

ses  som en  metafor  för  den  kunskapssyn  Reggio  Emilia  förskolan  har.  

En  annan

av de fältstudier som hon genomförde i Sverige, skede i samband med ett

skolprojekt  kallat  7  intelligenser  och  100  språk.  Utöver  Malaguzzi  och

Reggio  Emilias  arbetssätt,  så  kom  inspirationen  till  detta  projekt  ifrån

Howard Gardners idéer om de multipla intelligenserna, såväl som Vygotskijs

sociokulturella  perspektiv.  Detta  projekt  bestod  av  flera  delar,  där  ibland

måleriverkstad  och  diverse  temaarbeten  som  skedde  i  samarbete  mellan

kulturarbetare, barn och pedagoger. Bland de teman som de arbetat med så

handlade ett om barns upplevelser utav det offentliga rummet i Göteborg. Här

fick barnen fotografera tre stycken motiv, som de sedan fick avbilda med

hjälp av olika metoder. I reflektionen kring detta stycke så pratar hon om hur

att arbetet med att först jobba med fotografi för att sedan arbeta med egna

bilder kan göra så att de får en större inblick i det de jobbat med. Hon tar

även upp att arbetet med fotografierna inte enbart är det egna barnets bilder,

utan även dess kamraters bilder som gör att det bildas en delad verklighet.
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Bildskapandet  kan  hjälpa  barnet  att  tolka  och  bearbeta  komplexa

sammanhang som den annars skulle ha svårt att förmedla eller förstå, detta

leder i sin tur till en större medvetenhet och utveckling hos barnet. 

2.3 Pedagogens attityd till sin egna förmåga – Estetiska ämnen

Garvis & Pandergast (2011) undersöker i sin avhandling om det finns någon 

korrelation hos deltagande lärare mellan det dom kallar self-efficacy , 

(självförmåga), och kompetens i lärande. Dom definierar självförmåga som 

den tilltro en lärare har till sin egna förmåga att utföra en särskild 

skolrelaterad uppgift. Utöver detta undersöker dom hur denna självförmåga 

kan se ut i relation till utförandet utav estetiska ämnen i en förskolemiljö.

För att genomföra studien gjorde 

man ett frågeformulär där respondenterna skulle bedöma sin förmåga utifrån 

fem estetiska ämnen, bild, dans, drama, media och musik. Samt en 

jämförande bedömning av respondenternas förmåga i ämnena matte och 

engelska. Sedan kollade man på antalet timmar som spenderades med de 

olika estetiska ämnena under en för läraren typisk arbetsvecka. 

I avhandlingen så lyfter Garvis & 

Pandergast (2011) bland annat fram Banduras (1997) syn på att self-efficacy i

relation till lärande kristalliseras utifrån de första yrkesverksamma åren i en 

lärares karriär och att den senare blir resistent mot förändring, det vill säga att

en lärare som tidigt i sin karriär har en viss syn på sin förmåga inom ett visst 

ämne kommer inte att lika lätt kunna ändra på denna efter att åren går. Garvis

& Pandergast lyfter också andra studier, (Plourde, 2002) , där man bland 

annat sett att lärarstudenter som har en låg självförmåga angående 

naturvetenskapliga ämnen oftare lär ut på ett transmissivt sätt istället för ett 

utforskande, om den inte aktivt valde att undvika att jobba med 

naturvetenskap. I deras 

resultat så fann Garvis & Pandergast (2011) en korrelation mellan antalet 

timmar som en lärare spenderade med ett estetiskt ämne och den bedömda 

förmåga som den läraren ansåg sig ha. I jämförelse så var det i snitt två 

timmar mindre i veckan estetisk verksamhet, 4-5 timmar beroende på ämne, 

och matte/engelska som båda låg strax under 7 timmar i veckan i snitt. Detta 
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resultat var uträknat utifrån ett median värde av alla medverkande 

respondenter. 

Avslutningsvis så säger Garvis & Pandergast att lärarens self-

efficacy har en stor motiverande faktor till hur en lärare kommer att bete sig i 

sitt klassrum. De anser att vidare forskning på self-efficacy hos lärare bör 

utföras, för att kunna leda till en ökning i effektivitet i individuella ämnen hos

läraren. De anser också att det behöves ses över varför estetiska ämnen har så

låg self-efficacy, och vad man kan göra för läraren så att de kan bli mer 

effektiva i dessa ämnen. 
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3 TEORI

Jag har använt mig av Vygotskijs sociokulturella perspektiv för att jag anser

att  denna teori  är  passande för att  analysera det jag valt  att  studera i  min

studie. En av de saker som tas upp i detta perspektiv är kulturella artefakter

och vad de har för innebörd på lärandet. Denna teori tar också upp samspelet

mellan individ/individ och samspelet mellan individen och dess omgivning.

Slutligen  så  tar  denna  teori  också  upp  hur  vi  använder  oss  av  tidigare

kunskaper för att vi skall upptäcka nya ting, och att vi genom detta kan skapa

nya sätt använda våran kunskap. Alla dessa punkter faller in i det som sker

inom  bildverksamhet.  Bild  och  bildskapande  kan  ses  som  kulturella

artefakter. Lärandet sker i samarbete mellan pedagog/barn, barn/barn. Samt

att  barnen  agerar  utifrån  intryck  från  sin  omgivning  i  bildverksamheten.

Bildverksamhetens skapande sidor är också exempel på hur någon använder

sig av tidigare kunskap i nya sammanhang. De punkter, ur detta perspektiv,

som jag kommer ta upp i detta kapitel är dess syn på lärande, appropriering,

kulturella  redskap,  den  proximala  utvecklingszonen,  mediering,

meningsskapande  aktiviteter  samt  stöttning/scaffolding.  Utöver  detta  så

kommer kapitlet att delas in i övergripande teoridel, och en där teorin sätts in

ämnesspecifikt ,bildverksamhet.

3:1 Sociokulturella perspektivet:

Syn på lärande:

Bråten (1998) förklarar hur Vygotskij ser på hur det de högre psykologiska

processerna tar sin form. Till att börja med så har dessa processer både en

social och historisk kontext, till skillnad från de lägre. Bråten (1998) säger att

skillnaden  mellan  en  naturlig  psykologisk  process  (lägre)  och  en  högre

psykologisk,  är  att  den  högre  kan  betraktas  som  att  den  är  konstgjord

(artificiell).   Bland  dessa  högre  former  av  psykologiska  processer  så  tar

Vygotskij upp de första kognitiva och kulturella redskapen, språk, skrivande,

berättande  och  teckning.  Det  Vygotskij  då  även  förtydligar  är  att  högre
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processer inte kommer från en utveckling utav de lägre processerna, utan att

de utgör nya former utav psykologiska processer. Vygotskij menar på att det

kvalitativa i utformandet utav nya högre psykologiska processer är ett resultat

utav social aktivitet, det vill säga ”Social aktivitet medierar (förmedlar) högre

psykologiska processer” (Bråten 1998, s.15). 

Dale  (1998)  tar  upp  att  Vygotskij  med  sitt

perspektiv menade på att barnets lärande först sker i en social konstruktion

till att sedan återskapas i en psykologisk rekonstruktion. Med detta menade

han att lärandet skedde via en internalisering av det sociala liv som barnet har

varit  med.  Dale  (1998)  förklarar  vidare  att  enligt  Vygotskij  så  sker  varje

funktion i ett barns kulturella utveckling två gånger: först på en social nivå

(interpsykologisk)  och  därefter  på  en  individuell  nivå.  ”Det  sociala  är

villkoret  för  barnets  och  elevens kreativa  individualiseringsprocess”  (Dale

1998,  s.35).  Barnet  blir  självförverkligande  som resultat  utav  den  sociala

utvecklingen (Dale 1998).

Den proximala utvecklingszonen:

Säljö  (2000)  beskriver  att  Vygotskij  använde  begreppet  proximala

utvecklingszonen  för  att  kunna  beskriva  sättet  att  betrakta  människans

lärande och utveckling.Vygotskij definierar detta som avståndet mellan vad

en individ kan göra  på egenhand och vad den kan göra med hjälp under

vägledning av en vuxen eller en mera kompetent kamrat. Säljö (2000, s.120)

förklarar  detta  med  att  säga  ”Med  litet  handledning  eller  assistans  i

omgivningen kan vi lösa problem som vi skulle ha svårt med på egenhand”.

Dock så är inte individen statist i detta, genom de sociokulturella som erbjuds

så agerar individen samtidigt och skapar sin egen utveckling. Det man kan se

genom detta  är  om individen är  mottaglig  för stöttning,  eller  om den kan

komma att  behöva att  man gör ytterligare ett  närmande till  den nivå som

individen är på. 

Mediering: 

Säljö (2000) beskriver att inom ett sociokulturellt perspektiv så är det genom

att  använda  redskap  som  man  medierar  sin  verklighet  utifrån  olika
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verksamheter. Hur vi hanterar våran omgivning beror på hur vi använder oss

av de redskap som vi har tillägnats via vår kultur och de intellektuella/fysiska

redskap vi har tillägnat oss sedan tidigare. De redskap som vi har gör det

möjligt  för  oss  att  förstå  våran  omvärld.  Ett  exempel  på  hur  vi  använder

verktyg  till  att  mediera  vår  omgivning  är  i  hur  vi  använder  vårat  språk.

Genom språket så gör vi det möjligt för oss att kunna beskriva vår omvärld,

och  detta leder i sin tur till att andra kan agera utifrån det vi säger. 

Meningsskapande aktiviteter: 

Dale  (1998) beskriver  att  anta  att  bara  för  att  ett  barn  har  varit  med om

någonting i ett visst sammanhang, betyder det inte att den då kan bruka detta i

sin egna inre utveckling. Ett barns utveckling följer aldrig dennes lek eller

skolundervisning  likt  en  skugga.  Utvecklingsprocessen  följer  alltid  efter

inlärningsprocessen.  Det  är  enligt  denna  princip  meningslöst  att  i

undervisning försöka lära något som den redan kan. Man skall däremot i så

stor grad som möjligt  planera så att  de färdigheter som ett  barn har skall

ställas inför har större krav än det den är van vid. Enligt Dale (1998) så kan

en väl tillrättalagd lekmiljö i förskoleåldern främja barnets utveckling, just

för att den planeras för att den startar processer som annars inte varit möjligt.

”Undervisning och elevens inlärningsprocess är inte den samma som elevens

eget, inre bruk av det som lärs” (Dale, 1998, s.45).

Stöttning/Scaffolding

Säljö (2000) tar upp begreppet kommunikativa stöttor, som kommer från det

engelska ordet scaffolds (byggnadställning). Stöttning innebär att man jobbar

på ett sätt som strukturerar upp ett problem, och att man visar under tiden hur

man skall fortsätta. Man bryter ner utförandet utav något i mindre bitar och

följer upp från början till slut. Det som är viktigt att tänka på i och med detta

är att inte lösa uppgiften för någon, utan att man låter den som utför komma

till den egna insikten om vad det är som görs.

Kulturella redskap:
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Säljö (2000) skriver att Vygotskijs teorier kring kulturella redskap utgår ifrån

att  dessa  Artefakter, (ett  ord som kan användas till  att  benämna kulturella

redskap), har  utvecklats  utav  människan  för  att  kunna  bevara  och  även

förmedla lärdomar och erfarenheter. Artefakter kan både vara fysiska ting och

intellektuella redskap. Exempelvis så är de verktyg som människan skapat

exempel på vad som kan anses vara en fysisk artefakt, ex. pennor, penslar och

böcker. Bland de intellektuella redskapen kan man exempelvis ta upp vårat

språk, och hur detta på olika sätt kan skilja sig.

Säljö (2000) menar även att det kan ses som en av

grundidéerna till det sociokulturella perspektivet att de lärdomar och verktyg

som vi  har  idag har  tillkommit  från de tidigare generationernas  idéer  och

lärdomar. Det är dessa tidigare lärdomar som vi använder oss av när vi brukar

dessa redskap, men i huvudsak så är det mötet mellan människor inom den

social kontexten som är den som är avgörande, detta för att det är genom

språket och kommunikation som människan har möjlighet att kunna dela med

sig av sina erfarenheter till varandra. Genom att arbete med, som Säljö (2000)

benämner,  begreppsliga termer  så  kan  vi  tolka  en  situation  utifrån  att  se

olikheter/likheter och att jämföra varandras erfarenheter. Detta leder till att vi

genom att kunna ställa ett begrepp inom en viss kontext kan jämföra hur det

förhåller sig till något i ett annat sammanhang. De exempel som Säljö (2000)

ger på begreppsliga termer är saker så som färg, form och vikt. Dessa är saker

som för de som brukar dom kan ses som begrepp avsedda till att ordna våra

upplevelser på ett sådant sätt så att vi kan bevara våra erfarenheter, och då har

referensramar till andra.

Appropriering:

Säljö  (2000)  tar  upp  att  varje  individ  kan  både  ta  över  och  ta  till  sig

kunskaper  från  sina  medmänniskor  i  olika  samspelssittuationer.  Detta

begrepp kallar han för att  appropriera.  Han lyfter fram är att vi inte enbart

kan något statiskt, utan att vi även finner nya sätt att använda oss utav de

redskap som vi redan behärskar. Det han menar med detta är att vi ständigt

approprierar nya former av redskap genom att vi använder oss av det vi redan
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kan, och att vi därmed använder oss av detta som ”resurser för att agera”

(Säljö 2000, s.120).

3:2 Bild inom den sociokulturella teorin

Bild som ett kulturellt redskap:

Säljö  (2000)  ser  att  ur  ett  sociokulturellt  perspektiv  så  är  de  kulturella

redskapen de människan använder som resurser i sin praktik, och utöver detta

menar  han  också  på  att  kulturella  redskap  ej  går  att  skilja  på  då  dessa

samspelar sinsemellan. Säljö (2010) beskriver samspelet mellan fysiska och

psykologiska redskap genom att relatera relationen mellan text och bild. Han

beskriver det som att vi både kan tala och beskriva en bild, samtidigt som vi

kan använda oss av bilder för att  få det vi  säger  att  bli  mera begripligt.  

Enligt Vygotskij (1995) så utgår bild och ritande

det som för barnet blir den främsta formen av skapande i tidig ålder, och då

framförallt i förskoleåren då barnet kan göra detta utan att behöva stimuleras

av en vuxen . Att rita blir för barnet det enklaste sättet att kunna uttrycka sig.

Vygotskij (1995) menar på att genom skapandet så ges människan glädje och

genom fantasins bilder bildas ett inre språk som kan förmedla våra känslor.

Skapande fantasi jobbar mot att bekräfta sig själv och genom handling inta en

existensskepnad som inte enbart är till för sig själv, utan även är till för alla

andra.

Säljö (2000) tar även upp att vid lingvistiska uttryck så refereras

inte  ett  föremål  eller  företeelse  bara  som  det,  utan  att  dessa

symboliserar/signalerar även en mening och betydelse. Säljö (2010) beskriver

att text och bild har ett samspel  mellan varandra som utnyttjas som resurs för

att kunna komplettera människans lärande och vardagssamtal. Text och bild

är båda redskap. 
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4 METOD

För  att  få  svar  på  studiens  frågeställningar  så  utfördes  semistrukturerade

intervjuer,  och  fältforskning  (etnografi)  i  form  av  observation  och

dokumentation  (fotografi).  Bryman  (2011)  definierar  en  semistrukturerad

intervju som en intervju där den som intervjuar utgår från en intervju guide

till att ställa sina frågor till respondenten. Intervju guidens frågor behöver inte

nödvändigt vis komma i samma ordning som dom kommer i guiden, och det

går  även  att  ställa  ytterligare  frågor  under  tiden.  Genom att  använda  en

semistrukturerad intervju kan respondenten få möjlighet att utforma sina svar

på sitt eget sätt. Vid en etnografi så är närvaron av forskaren i den

miljö som undersöks viktig för att  på så viss samla in så mycket relevant

information som möjligt för att kunna besvara de frågor som står i  fokus.

Utöver närvaro så är flera olika typer av data vanligt förekommande inom en

etnografi, detta för att ge en så ingående bild av det som har studerats som

möjligt (Elvstrand, Högberg och Norvall, 2015). 

4.1 Utformningen av intervjuguiden:

Inför  att  jag  skulle  skriva  min  intervjuguide  så  tog  jag  och läste  tidigare

studenters arbeten, vilka också utgår ifrån förskolan i Sydafrika, för att få en

överblick. Utöver detta så läste jag även på om de sydafrikanska läroplaner

som var aktuella för den verksamhet som jag skulle befinna mig i. Efter detta

så  sammanställde  jag  en  intervjuguide,  se  bilaga  1.  Denna  intervjuguide

användes vid samtliga intervjuer. 

Bryman (2011) listar även upp några förslag på saker som bör

beaktas i utformandet utav en intervjuguide. Han menar på att det är viktigt

att se över de teman som är aktuella för de frågor man kommer ha med, och

att  dessa  följer  de  andra  frågor  som  kommer  efteråt.  Att  man  försöker

formulera frågorna på ett sätt som kommer att  underlätta  arbetet med att

besvara undersökningens frågeställningar, med överseende för att de inte får

bli för specifika eller ledande. Det är även viktigt att man tänker på språket

som man kommer använda i intervjuguiden, då denna skall vara begriplig för
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respondenten.  Intervjuguiden  påbörjades  innan  avresa  till  Sydafrika,  men

sammanställdes under tiden som jag var nere. Jag skrev ner frågorna både på

engelska  och  svenska,  för  att  jag  själv  skulle  veta  att  det  inte  blev

missförstånd under själva intervjuerna då dessa skulle ske på engelska.

4.2 Urval:

Till denna studie gjordes ett bekvämlighets urval, både i avseende för intervju

och  observation.  Bryman  (2011)  beskriver  att  ett  bekvämlighetsval,  i

avseende för intervjuer, brukar kunna vara ett resultat av den tillgänglighet

till individer som finns i närheten. 

4.2.1 Urval intervju:

I  urvalet  gällande  respondenter  för  intervjuerna  så skedde dessa bland de

pedagoger som fanns på den VFU-plats som jag befunnit mig i under min tid

i Sydafrika. Utöver detta så intervjuades även en individ som arbetade som

early learning project manger på skolan som jag hade VFU på.  Sammanlagt

intervjuades fyra pedagoger och en förskoleansvarig, (early learning project

manager). 

4.2.2 Urval observation:

För  observationen  deltog  de  barn  som  fått  godkännande  från  deras

vårdnadshavare till att få medverka. Dessa barn var från den förskola som jag

haft min VFU, så dessa var sedan innan bekanta med mig. Dessa var i Grade

R, det vill säga så var dom mellan 5-6 år. På denna förskola fanns det även 4

andra barngrupper, men jag valde att göra en observation med den barngrupp

som jag sedan tidigare hade en relation. Bryman (2011) talar om hur man

inom etnografin kan göra få tillträde till slutna/öppna miljöer, och att det då

är viktigt med att man har individer som backar upp en och genom dom ger

en tillträdde. 
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4.3 Genomförande:

4.3.1 Genomförande av intervju:  

Innan varje intervju så fick respondenten läsa igenom ett informationsbrev, se

bilaga 2, som gav dom information om vad min undersökning handlade om

och  vilka  rättigheter  respondenten  hade.  Efter  att  de  hade  läst  brevet  så

skulle de skriva under att de förstått allt om vad som fanns i brevet. Innan

intervjun påbörjas så frågade jag om det är okej om jag spelar in intervjun.

Alla respondenter medgav till att intervjun fick spelas in. 

Under intervjun så utgick jag ifrån intervjuguidens

ordning på frågorna,  men jag lät  samtalet  med respondenterna diktera hur

eventuella frågor besvarades. Ibland upprepades frågor som redan svarats på

under intervjun, för att på så vis ge respondenten möjlighet till att utveckla

vidare  om  den  så  önskade.  Intervjuerna  skedde  på  engelska  och  de

genomfördes  ansikte  mot  ansikte.  Intervjun  ägde  rum  i  ett  på  förskolan

avskilt rum eftersom dessa intervjuer skedde med anslutning till förskolans

pågående verksamhet eller när dagen var på väg att lida mot sitt slut. 

4.3.2 Genomförande av observation:

Innan observationerna genomfördes skickades ett informationsbrev, se bilaga

3,  ut  till  barnens  vårdnadshavare.  Här  gavs  information  om  vad  min

undersökning skulle handla om, och varför jag önskade göra en observation

på förskolan. Innan informationsbrevet hade skickats så konsulterade jag med

förskolans rektor, och med en individ som var  universitets  kontakt  nere i

Sydafrika, angående språkbruket i brevet så att informationen skulle vara så

tydlig som möjligt för en tvåspråkig mottagargrupp. 

Efter att sju barn hade fått godkännande från deras föräldrar så

planerade jag och deras lärare så att dom skulle kunna göra en av läraren

planerad verksamhet tillsammans, så att jag på så sätt kunde observera de

barn som hade fått godkännande. Den planerade observationen skedde med

sex stycken utav barnen. Utöver den planerade observationen så skedde även

en oplanerad observation med det sjunde barnet. Den spontana observationen

skedde eftersom det sjunde barnet ville medverka på observationen men inte
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kunde vara med vid det första tillfället. När jag gjorde min andra observation

så frågade jag det sjunde barnet om det var okej om jag satt och tittade vad

hen gjorde, och gavs godkännande till detta. Båda observationerna inträffade

under den dagliga verksamheten, i ett rum där resten utav barngruppen fanns

närvarande. Båda dessa observationen utgick ifrån två tillfällen där det fanns

material  från  veckotemat  som  läraren  tagit  fram.   Under  observations

tillfällena så förde jag löpande protokoll om vad det var som skedde, samt så

fotade jag delar av det som barnen gjorde. Fotona togs först efter att barnen

gav sitt  medgivande till  att  det fotades,  och togs så att  barnen inte skulle

kunna identifieras. Under observationen så fokuserade jag på att se på vad

som gjordes, hur barnen interagerade med varandra, hur barnen interagerade

med material/rum, och hur barnen löste de uppgifter  de hade framför sig.

Eftersom observationen skedde i ett rum med många andra barn, så skedde i

huvudsak ingen anteckning av vad det var som sades, förutom vid ett fåtal

tillfällen. 

4.3.3 Genomförande av dokumentation:

Efter  att  ha  fått  ett  muntligt  godkännande  från  förskolans  rektor  så

fotograferade jag de delar av deras verksamhet som jag ansåg vara av vikt för

min studie. De saker som jag fotograferade var material som användes till

bildverksamhet samt ett urval av de bilder som sattes upp utav pedagogerna

själva.  Under tiden som jag fotograferade så pågick ordinarie verksamhet.

Varken barn eller pedagog finns med på fotografierna.

4.4 Databearbeatning

4.4.1 Databearbetning intervju:

Eftersom jag hade spelat  in intervjuerna så valde jag att  transkribera dom

efter att jag hade kommit hem ifrån Sydafrika. Under själva transkriberingen

så valde jag att undan hålla sådant som skratt, hummande, pauser och andra

liknande avbrott  ifrån talet  då detta  inte  ansågs  bidra  något  till  resultatet.

Eftersom alla  intervjuer  var  på  engelska  så  transkriberades  dom även  på

engelska  för  att  kunna  skriva  ut  de  ord  som  respondenterna  använt.

Anledningen till att jag inte valde att översätta transkriptionen var att jag inte
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ville sätta min tolkning av de ord de sagt och att när jag citerar gör det på

engelska.  Efter  transkriberingen  så  gick  jag  över  de  svar  jag  fått  och

kategoriserade dom utifrån det sociokulturella perspektivet och de begrepp

som jag valt utifrån detta, samt mina frågeställningar i syftet. Bryman (2011)

tar upp att kodning inom grounded theory skiljer sig från den som sker i en

kvantitativ undersökning för att i den så ses koder och data som fasta och

oföränderliga. Vid dataanalys av kvalitativ data och koder kan man däremot

komma att förändra och omvärdera det man har. Man gör en kontinuerlig

jämförelse för att se vart de olika begreppen kan bäst komma att passa in. De

kategorier  som jag valde att   dela  in  min data  var  i  första  hand,  lustfyllt

lärande,  finmotorik,  estetiska  läroprocesser,  samspel  och  interaktion  och

pedagogens erfarenhet av bildverksamhet. Samt så delades resultat in utifrån

de sociokulturella begreppen som presenterats tidigare, dessa var bland annat

den proximala utvecklingszonen och artefakter.

4.4.2 Databearbetning av observation: 

När jag kom hem bearbetade jag observation genom att efter jag skrev en

narrativt beskrivande text av det som skett. Denna text kom till genom att

sammanställa de fältanteckningar som förts, samt att studera de bilder som

togs. Den narrativa texten sammanställde jag efter att ha först gått igenom

vad för typ av aktivitet som har planerats, för att sedan beskriva vad det är

som skett under själva observationen. Efter dessa texter har sammanställts så

gjorde jag en kategorisering utifrån de sociokulturella begrepp jag valt  att

arbeta  med  utifrån  min  teori,  samt  efter  mina  frågeställningar.  Dessa

kategorier  är  samma som de  ifrån  databearbetningen  av  intervjuerna,  och

resultatet  av  dessa  två  ställs  i  relation  till  varandra.  De  kategorier  som

används är lustfyllt lärande, estetisk läroprocess och samspel och interaktion.

Utöver  dessa  så  var  det  även  utifrån  några  sociokulturella  begrepp,

appropriering och  proximala utvecklingszonen. Bryman (2011) tar  upp att

användandet av visuella medium inom fältet för etnografi bland annat kan ske

genom att  använda dom som minneshjälp,  och kan då ses som en del av

fältanteckningarna.  I  resultatdelen  så presenteras  bilder  från observationen

vid de kategorier som de anses relevanta.
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4.4.3 Databearbetning av dokumentation:

Jag  bearbetade  de  foton  som jag  har  tagit  under  dokumentationen.  Dessa

bilder  användes  bland  annat  för  att  relateras  till  det  som  sagts  under

intervjuerna,  och  den data  som tagits  fram ur  intervjuerna.  Bilderna  kom

också att bearbetas utifrån tankar att de kan förmedla saker i sin egen rätt.

Bryman (2011) talar om att visuella medium kan även ha en egen kraft, och

kan ses som något som inte bara behöver vara ett bihang till  en etnografs

fältanteckningar. Bryman lyfter  fram Pinks  (2001) tankar  om hur  visuella

bilder  beskrivs  inom  samhällsforskning,  reflexiv  eller  realistiska.  Den

realistiska ståndpunkten säger att en bild eller film är ett faktum, och att den

därmed  lätt  kan  tolkas  tillsammans  med  annan  data.  Den  reflexiva  säger

däremot att den som tolkar det som avbildas, film/foto, påverkas av sig själv

som person när den tolkar bilden. I resultatet så har bilderna kategoriserats

under rubriken artefakter.

4.5 Etiska övervägande: 

Under denna studie så har jag förhållit mig utifrån de fyra etiska principerna

för  vetenskapliga  studier.  De  är  informationskravet,  samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

De  första  kraven,  information  och samtycke,

handlar om att ge de som skall medverka under en undersökning information

om vad den skall  handla om och att  man söker  deras  medgivande till  att

medverka.  Men  det  får  ej  heller  glömmas  bort  att  man  även  skall  ges

möjlighet till att få dra sig ut och att man är informerad om detta (Löfdahl,

2014). Detta gjorde jag med ett informationsblad, bilagor 2 och 3, där jag går

igenom min avsikt med studien och vad som kommer att ske under tiden jag

utför  den.  I  denna text  informeras  det  också om att  man kan avbryta  sin

medverkan, när man så önskar, och att även bifogar kontaktinformation till de

individer som kan kontakta mig om man önskar att avbryta sitt medverkande.

Valet att ha med tredje parts kontaktpersoner gjordes för att ge individerna

möjlighet att kontakta någon i Sydafrika då jag skulle ha lämnat landet kort

efter att studien har utförts. Namnen på tredje parts kontaktpersonerna har
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tagits  bort  ur  bilagorna.  Utöver  detta  poängterades  det  också  i  brevet  till

vårdnadshavare,  bilaga  3,  att  om  barnet  som  medverkade  under  min

observation inte ville att jag skulle observera hen, så skulle jag omedelbart

avsluta min observation. Denna information gavs också ut till barnen under

själva observationen. Vetenskapsrådet (2011) beskriver att

konfidentialitetskravet innebär  att  de  uppgifter  som  samlats  av  de  som

medverkat ska behandlas med konfidentialitet, och att man beaktar det man

skriver  för  att  inte  personlig  information  skall  komma  i  fel  händer.  Som

Löfdahl (2014) tar upp, så är det även viktigt att när du har sammanställt och

skrivit ner data, så skall denna vara avidentifierad så att man på så sätt inte

kan  ta  reda  på  vem som varit  med,  ex.  byta  ut  namn  på  en  som blivit

intervjuad, att man har sett till att garantera personens konfidentialitet. Det

Vetenskapsrådet (2011) tar upp som exempel är att man kan låta den som

medverkat anonymiseras. De som medverkat i min studie fick information

via mina informationsbladet, bilaga 2 och 3, att de skulle antingen skulle vara

anonyma,  observationerna,  eller  att  de  skulle  figurera  med  fiktiva  namn,

intervjuerna.  Under  dokumentationen  av  förskolan  så  togs  ej  heller  några

bilder  som  kunde  spåras  tillbaka  till  den  aktuella  förskola  som

dokumenterats. Som

Löfdahl (2014) tar upp angående  nyttjandekravet så är det viktigt  att man

börjar med att ta upp att den data man har fått tag på endast skall användas

till ens examensarbete, och att när man är klar med sitt examens arbete så

skall man göra sig av med den insamlade data man har. Denna information

har presenteras för alla medverkande i form av den information som tilldelats

i  informationsbreven,  bilaga 2 och 3,  och  all  data  som inhämtas  kommer

enbart att användas för just denna studie.

4.6 Validitet och reliabilitet:

Bryman (2011) hänvisar till LeCompte & Goetz (1982) och Kirk & Miller

(1986)  i  sin  text  kring  vad  som definierar  validitet  och  reliabilitet  kring

arbetet med kvalitativ forskning. Dessa skiljer sig åt utifrån begreppen Extern

och Intern Reliabilitet/Validitet. Den externa reliabiliteten definieras som den

utsträckning  vilket  en  undersökning  är  möjlig  att  upprepas,  det  vill  säga
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replikeras. De tar då upp att detta kan vara en svår sak att göra då en social

miljö ofta är omöjlig att frysa,  samt de sociala betingelser som finns i en

inledande studie. Det de anser som förslag, om man skall försöka göra en

replikation, är att forskaren försöker gå in i en liknande social roll som den

första.  Om man skulle  försöka att  göra en  replikation av  denna studie  så

skulle  det  krävas  att  man  både  hade  gått  in  och  varit  verksam  i  en

förskoleverksamhet i denna kontext, och att man på så vis har lärt känna de

respondenter  och  medverkande  barn  som  varit  delaktiga.  Den  inre

reliabiliteten är inte aktuell för min undersökning, då den gäller då man har

varit fler inom ett forskarlag och behöver se över att man har en gemensam

syn på hur man skall tolka den data man har.  Inre validitet  innebär att det

skall  finnas  en god överensstämmelse mellan det  forskaren har observerat

och de senare teoretiska idéer som hen utvecklar, det vill säga det man har

sett  och  sedan  beskriver  har  hänt.  Dom,  LeCompte  &  Goetz  (1982),

poängterar att denna brukar ofta tendera att vara hög i kvalitativa studier då

man ofta har en längre närvaro och delaktighet i en  social grupp, och att

detta leder till  att  det finns en hög överensstämmelse mellan begrepp och

observation. I mitt fall så har all den data som jag har samlat in kommit från

en verksamhet som jag har varit med i och kan därför i stora drag påstås haft

en ordentlig insyn i att det som sagts i intervjuer, att dessa kommer från en

förstahandskälla och att det inte fel tolkats, och det som observerats, att jag

varit  införstådd  i  det  som har  hänt.  Slutligen  så  tar  de  upp  den  externa

validiteten,  denna beskriver dom som något  som kan ställa  till  det  för en

kvalitativ  forskare då denna försöker  se  huruvida resultatet  som lyfts  kan

appliceras  utifrån  andra  sociala  miljöer  och  situationer.  Denna  punkt  är

oerhört  svår  att  styrka  utifrån  min  studie  då  jag  har  bara  varit  i  en

sydafrikansk förskola, som i sig har en oerhört speciell bakgrund sett i ett

historiskt och socioekonomiskt perspektiv. Denna studie kommer kanske inte

att kunna ha en särskilt stor extern validitet just på grund av att de faktorer

som påverkar förskolan som jag varit i gör att den möjligtvis skiljer sig från

andra verksamheter i Sydafrika. Det är viktigt att poängtera att jag inte menar

att generalisera hur verksamheten i Sydafrika ser ut, men min studie kan om

något iallafall ge en inblick i hur den ser ut. 
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5 RESULTAT

Här nedan kommer resultatet att presenteras utifrån den data som samlats in
via  intervju,  observation  och  dokumentation.  Vid  alla  tillfällen  då  någon
presenteras vid namn, kommer ett fiktivt namn att användas för att inte röja
individens  identitet.  I  detta  kapitel  kommer  det  också  att  presenteras  en
resultatanalys,  vilket  sker  genom  genom  en  analys  av  det  tidigare
presenterade  resultat  sett  genom den  sociokulturella  teorin.  Efter  detta  så
presenteras en slutsats där resultatet sätts i relation till undersökningens syfte
och frågeställning. 

5.1 Bakgrund till resultat:

5.1.1 Respondenter som intervjuas:

Förskolan som respondenterna arbetar på kommer att i texten refereras till
utifrån det fiktiva namnet Blåkulla. På denna förskola har jag intervjuat fyra
stycken respondenter, två arbetar i Pre Grade R, dessa kommer refereras som
Susanna och Michaela, och de andra två intervjuade respondenter arbetade
med varsin Grade R klass, dessa två kommer refereras till som Agnetha och
Frida. Agnetha har arbetat inom ECD i 30 år, och Frida har arbetat inom ECD
i drygt 15 år. Frida är relativt ny på Blåkulla, då hon trädde in i sin tjänst i
början på året.  Slutligen intervjuades även Amelie,  som arbetar som early
childhood  project  manager. Tjänsten  innebär  att  hon  ansvarar  för  att  den
verksamhet  som bedrivs  av  pedagogerna  på  förskolan  Blåkulla  är  av god
kvalitet. Utöver Blåkulla ansvarar Amelie för en till förskola i närområdet.
Amelie har arbetat  inom ECD i 35 år, och har arbetat  med sin nuvarande
tjänst i drygt 20 år. 

5.1.2 Barngrupp som observerats:

De barn som har observerats kommer från pedagogen Agnethas klass, Grade-
R.  Klassen  som  helhet  är  på  33  barn,  och  åldrarna  ligger  runt  5-6  år.
Sammanlagt så har 7 barn observerats, varav en observerades för sig själv
och de andra i en gruppaktivitet. De kommer att presenteras utifrån siffror
från 1-7, där gruppobservationens deltagare kommer refereras till som #1 -
#6, och den individuella observationens deltagare kommer refereras till som
#7.

5.1.3 Fotografier:

Samtliga av de bilder som finns med i resultatdelen har fotats av mig, Emil
Björk. De är tagna i Kapstaden Sydafrika och är från samma förskola som
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den resterande studien. Förskolans plats kommer inte att presenteras eftersom
både barn och pedagoger som medverkat i studien skall förbli anonyma. 

5.2 Teman:

5.2.1 Bildverksamhet som ett lustfullt lärande:

Alla  respondenter  talar  om  hur  roligt  barnen  de  arbetar  med  tycker
bildverksamhet är. De ord de använder till att beskriva hur barnen reagerar
kring  detta  är  ord  så  som,  enjoyment  (glädje),  exitement  (spänning),
curiousity (nyfikenhet) och attraction (attraktion). På frågan om hon kunde ge
ett exempel på när hennes barngrupp uttryckt sin glädje över bildverksamhet,
så beskrev Agnetha det som följande:

Agnetha: I  see it  in them, you have seen it  in  them. And not a specific  
amount, the whole group. 

Emil: Is it every type of visual art that they enjoy?

Agnetha: They do enjoy working with diffrent types of material. Especially 
with playdough, they enjoy working with playdough. The other resources  
that we have, they also like to play with. They play games, share. They play 
with each other. 

Agnetha  beskriver  det  som  att  glädjen  med  bildverksamhet  syns  i
barngruppen, och i synnerhet när de tillåts arbeta med olika material. Hon
beskriver även att denna glädje också kommer av att den sker i relation med
andra barn genom lek.

Amelie beskriver också att glädjen till arbetet med
bildverksamhet finns i materialet och interaktionerna. 

Amelie: Children love to paint, Some of there paintings they do them freely. 
They use their hands and they are able to watch and they learn to use their 
finger muscles more comfortably. An there is a lots of enjoyment, lots of inte
raction. .

Susanna  beskriver  om  hur  spännande  barnen  tycker  att  arbetet  med
bildverksamhet är. Både i hur saker händer när de arbetar med något.

Susanna: One time we were busy making butterflies, with a print. I made a 
line in the middle of the paper and then dropped the paint on the paper, and 
when I opened it they shout of exitement.

Samt när barnen får reda på att det som förbereds är till för dem.

Emil: Would you like giving an example, of them being joyful?

Susanna: When they see me working, they will ask me ”what is it teacher”. 
And I will tell them, this is for next week, for you. 
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Att de bilder som pedagogerna sätter upp på väggarna inför veckans tema
väcker intresse nämner Michaela också.

Michaela: We do a theme every week, we put posters up of the theme, what 
we are going to talk about so they know. Because as soon as they come, after
friday it will be out of the class, and they will come back on monday and im
mediately the attraction is on the wall, for the new theme of for the week.

Under min gruppobservation så kunde jag anmärka på ett antalet tillfällen när
denna glädje för bildverksamheten syntes i barngruppen. Flertalet tillfällen så
vände sig Barn #4 till att visa upp det den skapat med sin lera till barn som
satt vid angränsande bord, uttrycket på hens ansikte antydde till att hen var
glad och ville dela med sig av det hen gjort. Barn #5 gjorde också liknande
anspråk till att visa vad hen hade gjort, då hen vände sig om för att visa mig
följt med att säga ”Teacher, look”, även här syntes ett leende på hens läppar.
Barn #1 och #3 satte under en stund med sin lera och började konstruera
mikrofoner  utav  leran  dom arbetade  med.  Det  var  Barn  #1  som startade
genom att göra en tub av leran för att följa upp med att vända sig om mot
Barn #3 och mima en sång med dennes ler-mikrofon vid sin mun. Barn #3
skrattade ljudligt  och gjorde en likadan följt  av att  hen också mimade en
sång.

5.2.2 Bildverksamhet som ett redskap för finmotorisk utveckling:

Under intervjuerna så pratar många av respondenterna om fördelen med att
arbete  med  olika  bildverksamheter  för  att  främja  barnets  fin  motoriska
utveckling. Michaela tar upp följande. 

Michaela: This is why I like to work with the crayons most of the time,  
because you can check if the pencil grip is right, because you can then see 
that they are struggling with handling and you can just help them then and 
there.

Hon beskriver innan detta att fördelen med att vara delaktig i en aktivitet och
därmed vara observant i vad det är som skall ske i lärandet gör att man kan
hjälpa till när ett barn har det svårt. I hennes exempel så är hon observant på
det  som  skall  hända  i  en  bildverksamhet,  och  kan  därmed  stärka  den
finmotoriska utvecklingen hos  barnet  när  hon ser  hur  hen hanterar  kritan.
Amelie lyfter att förskolan skall anpassa materialet just för att det skall gå att
träna den finmotoriska utvecklingen, bland annat nämner hon olika tjocklek
på kritor baserat på ålder. Utöver detta så lyfter även Amelie ytterligare två
exempel på områden i deras bildverksamhet där man kan öva finmotoriska,
lera och klippa och klistra.
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Amelie: They like having mixtures of the clay, and squish it. And that is such 
a good way of developing their muscles, so wonderful. The thing is they can 
squeeze it and it feels good.

Hon menar på att eftersom lera, eller Play-Doh©, som material erbjuder sig
till  att  låtas  handskas  som den  gör  erbjuder  den  många  bra  tillfällen  för
utveckling av fin motoriken. Hon nämner även klippa och klistra som en del
av deras verksamhet där man kan utveckla finmotorik.

Amelie: Another part of visual arts is things like cutting and pasting. For the
little ones instead of cutting they will be folding and tearing, tearing and pa
sting.

Emil Why is that?

Amelie: Because they will not be able to manipulate the scissors for a while, 
so by tearing they will train up their muscles and later they will be able to 
go on to scissors.

Denna  uppdelning  av  vad  det  är  som  kan  användas  som  finmotorisk
utveckling beroende på ålder är även något som Michaela tar upp.

Michaela:   I work with smaller children, so I am really sceptic to giving  
them scissors because then they will be doing something else with the scis
sors in their hand instead of the work that they are doing. But if I give some
thing it will be like painting, but most of the time fine motor, to work with 
them even when they paint with their fingers, finger painting. And drawing, 
pasting and tearing. They will tear a lot of diffrent colors and then will paste
something in the picture that resembles something, like maybe the bird as an
example. But I don’t like using scissors most of the time with the younger  
children, later on the year if they are ready to do I can give them the scis
sors.

Emil: The age range of your class?

Michaela : I got three ... , I work with three years old until four, but they turn
five in december because I  got  the late ones ,they will  leave me andgo  
straight to grade R then the others. The younger ones I don’t give immedia
tely, I know that they are fascinated with the scissor but  ... not yet. No cu
ting hair !

Hon tar upp olika exempel på saker som hon använder istället för att låta
barnen klippa. Hon säger även att hon är orolig att de skall göra något annat
med saxarna, så som att klippa i håret. 

5.2.3 Bildverksamhet som estetisk läroprocess:

Frida beskriver utförligt att hon anser att bildverksamhet är ett oerhört bra
redskap för lärande. Hon beskriver att vissa barn kan vara mera benägna till
att lära genom visuella eller fysiska stimuli, och att bildverksamhet då kan
vara oerhört effektivt beroende på barnet.
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Frida: I would say that visual arts are very effective depending on the child, 
because  some children  maybe learn  better  when touching  and handling  
things. When you have children that are visual children they will learn, lear
ning will be more effective  if they see it. Some of them will be better if they 
handle it taking it like concrete in their hands. So I would say that depen
ding on the children in the whole of our classroom you need to also plan  
around all of that. That is my opinion. Visual arts are very good, depending 
on the child itself.

Frida: … you can notice it, very quickly how the child learns if you do visual
art. If I have a story and I have  pictures there, just pictures book pictures, 
no words just pictures and I will relate the story through the children, some 
of them will remember. But if I have a character, say I am going to use the 
puppets, in the placement of the storycards or story pictures then you will  
see that there are children who are more interested with the puppet then the 
storycard or the pictures that they will see. 

Barnen på Blåkulla får jobba med många olika material och metoder i sin
bildverksamhet.  Mycket  utav  den  verksamhet  som  bedrivs  på  Förskolan
Blåkulla är utifrån de veckoteman som pedagogerna följer. Upplägget för när
de arbetar med veckotemat arrangeras genom att barngruppen delas in i små
grupper,  med  ungefär  sex  barn  per  grupp.  Under  veckan  kan  de  ha  ett
roterande schema ut av workshops som passerar mellan dom olika grupperna,
så att i slutet av veckan så har alla grupper gjort allt. Bland dessa workshops
så är det inte alltid att alla är en bildverksamhet, men oftast finns det element
utav estetiskt lärande. 

Under mina två observationer så såg jag två exempel på delar
av  deras  planerade  verksamhet  som  följde  veckotemat.  Vid  min  första
observation  så  skulle  barngruppen  arbeta  med  siffran  fyra.  De  hade  alla
tilldelats varsitt papper som de skulle arbeta utefter, utöver detta så hade alla
barn fått varsin klump med Play-Doh©-deg. Uppgiften var att de skulle rulla
fyra stycken bollar och lägga dom i en stapel som fanns på pappret, de skulle
rulla och lägga till fyra stycken äpplen i ett träd samt att de skulle med hjälp
av leran fylla in en siffra fyra som fanns på pappret. 

Bilder: 
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(Foto #1 : 2018-04-10)

(Foto #2 : 2018-04-10)

Efter att de gjort klart denna uppgift så fick barngruppen fortsätta att jobba
med degen.

Den  andra  observationen  var  under  ett  tillfälle  då  de  skulle
jobba  med  literacitet,  och  de  skulle  jobba  med  saker  som  började  på
bokstaven. Barngruppen tilldelades varsin ”My T-Book” där de fick i uppgift
att rita saker som började på T. Innan de startade hade de en samling där
pedagogen och barnen hade tagit några exempel på ord som började på T.
Bland dessa exempel så valde pedagogerna att förbereda några bilder som
dom själva ritade, som dom senare satte upp på väggen. På samtliga bilder
fanns det också ordet skrivit på vad det var som föreställdes. 

Bilder: 

                               (Foto #3 : 2018-04-12)                     
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(Foto #4 : 2018-04-12)

Efter att Barn #7 var klar med sin bok fick hen gå fram till pedagogen och
berätta vad det var som stod på de olika bilderna, och vad det föreställde. 

5.2.4 Bildverksamhet som samspel och interaktion:

Många av respondenterna talar  om vikten utav samspelet  mellan de olika
aktörerna som finns i förskolan när det skall bedrivas bildverksamhet. Alla
respondenter  pratar  om vikten av närvaro utav pedagogen när det  bedrivs
bildverksamhet. Frida beskriver det som följande. 

Frida: No, we are actively involved because you can not just give a child  
anything , whatever it is, and just give the child and maybe explain ”this is 
what you most do”. You need to be there , you need to be there for support. 
Because you don’t know if there is amongst your group some child that may
be will have a challange with whatever you have given them. So if you are 
activly involved with the children you make it easier for yourself, you make 
your little notes. ”Maybe this one has a fine motor problem” , struggling to 
pick up things or struggling to hold on to a pencil, so that is where you pick 
up all of those things. And at the end of the day that makes it easier for you 
when assesment comes , you go through your notes , and you will se that  
”this and that and that” , and also it’s easier then know where to work on. 
So I will say that ”Genna” I have made my notes and I will see that ”Gen
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na” has a fine motor problem, and I also need to give more activites or more
practice so ”ze” can practice that skill more.

Frida beskriver samspelet mellan pedagog och barn behövs för att pedagogen
skall kunna se vad det är som händer, och vart det kan finnas problem för
barnet i aktiviteten som den utför.

Michaela berättar också om att det är viktigt med att ge barnet
utrymme.

Michaela: And sometimes you also give them , they are free to do something 
that they can create themselves , but you are always there watching them, 
maybe giving them that space so maybe their imagination can take over for 
them. Not always doing their work for them , just being there. 

Men hon nämner att det fortfarande är viktigt att vara närvarande, och att
närvaro inte är samma sak som att göra uppgiften åt dom.

Agnetha  beskriver  att  hon  lägger  upp  fördelningen  med  att
arbeta kring deras temaarbete, och medföljande workshops, genom att ha ett
rullande schema där hon har hand om en grupp vid en aktivitet  och dag,
medans hennes assistent har uppsikt över de andra grupperna. Hon förklarar
att  upplägget  är  som sådant  till  följd av hur de valt  att  arbete  med deras
läroplan. En  annan  aspekt  som  respondenterna  alla  lyfter  kring  hur
samspelet emellan pedagog och barn skall se ut, är hur pedagogen skall svara
barnet när den visar upp ett alster eller annat bildarbete. Alla respondenterna
medger att det är viktigt med att ge positiv feedback … 

Agnetha: I would say, It’s good well done nice work , and I never ever tell a 
child that is not right you shouldn’t do it this way. I would comment , praise 
each child, because each child works difrently.

...

Michaela:  I give a positive comment on all the childrens work, even though 
I know that some of the children , in the group,  might say teacher she only 
scribbles, but I will say no they are doing something nice.  Everyones art
work, or whatever they are doing, is nice to them. And you are going to say, 
that it doesn’t look nice you are lowering their self-esteem. And then they  
don’t want to do anything, you know, because if anyone in their group is go
ing to comment on somebody.

… att det är viktigt att låta barnet få berätta om vad den skapat… 

Frida: Because that is where creativity comes along. And sometimes you will
see a child that will draw you a picture and the picture actualy has a story 
with it, and there is where you pick up little things. Because we don’t know 
what happens in the childrens homes , but sometimes the children they do 
express themselves through drawing. Some will do it through painting. And 
we most allways ask them, it might not look like anything to us , but they see 
it in a diffrent way. That is why it is important to ask the child what did you 
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draw, what did you paint, who is this who is that. That also gives you a  
deeper insight , maybe into their background, as I said their family life that 
we don’t know much about.

… 

Amelie: If for example a child makes a dot, it might be his idea of the moon 
in darkness. So rather then discourage him, that he hasn’t done much, en
courage him to talk about it. What have you done, and then trying to extend 
it. 

… och att det barnet säger att det är, är vad det är.

Agnetha: And even if that’s a chair and a child tells me it is a bed, I must ag
ree with what the child drew that is what she drew. It looks like a chair to me
, but she said that it is a bed so it is a bed, whether I see it or not. You know. 
And that happens quite often, with children. 

…. 

Frida: ... never ever tell a child, if I tell this is a chicken and I do like this ...

Frida - ”Draws a cross on a piece of papper”

Frida. … don’t ever tell a child that is not a chicken. Because you’ll break 
down their self-esteem . Because that is the way that they see it. 

Emil: Teacher Frida drew a cross on a piece of papper.

Frida : Haha, chicken! It was a chicken. I said it is a chicken, so it is a  
chicken.

Under gruppobservationen så såg jag flera tillfällen där det förekom samspel
och interaktioner mellan barnen under tiden de sysslade med deras uppgift,
och även efter när uppgiften var klar. Under uppgiften så var det ofta barn
som räckte sig över till den andra barnet för att visa på något som den skulle
göra. Exempelvis så pekade Barn #5 på Barn #6 papper för att poängtera att
det saknades lerbollar i dennas träd, något som barn #6 rättade till genom att
rulla två extra bollar och placera på pappret. Det skede också mindre direkta
samspel,  där  ett  barn  observerade  ett  annat  på  hur  denna  utförde  ett
delmoment för att sedan göra en liknande sak på sitt papper. Både Barn #5
och #6 observerade  hur  Barn #4 la  ut  små prickar  på siffran fyra  på sitt
papper för att sedan klämma på dom så att de bildade en helhet. Barn #5
gjorde den första  delen av det Barn #3 hade gjort,  medans Barn #6 även
gjorde det avslutande med att klämma ihop prickarna. Efter att uppgiften var
klar så hade barnen fria tyglar till att göra vad de ville med leran. Här kunde
man också se att de hade samspel och interaktion mellan varandra och med
det de gjorde. Ett exempel på ett samspel/interaktion var den mellan Barn #1
och Barn #2 där de samtalade om hur man bäst kunde rulla degen. Barn #1
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gjorde det i händerna medans Barn #2 gjorde det på bordet. Barn #1 prövade
att rulla på bordet, men återgick till att rulla med händerna.

5.2.5  Pedagogernas  tankar  om  deras  egna  erfarenheter  med
bildverksamhet:

De flesta av respondenterna talade om att de ansåg att de hade en tilltro till
deras styrkor utifrån deras bildfärdigheter. Många av respondenterna talade
om att  de inte  ansåg sig vara duktiga tecknare,  men att  det  fanns sätt  att
komma  runt  sådana  problem för  att  kunna  få  en  bra  bildverksamhet  för
barnen. Michaela pratar om att det måste ses som när man jobbar med barn,
man  kan  alltid  bli  bättre  om  man  jobbar  med  någon  annan.  Agnetha
kommenterar att det är viktigt att man jobbar med sina kollegor, och se hur
dom gör, för att själv bli bättre. 

Emil: Do you think that it would be considerd that some people might find it 
hard to work with visual arts if they have a preconception of themselves as 
not being an artist. 

Agnetha: Like Frida would say that, I can’t do that , and I say that you can 
try, you can try anything. Because I can’t , you tell a child there is not such a
word as can’t. Try, and when you try it will get better all the time. I wasn’t an
artist, but I could sketch, but I couldn’t allways do it. Many years ago we 
had a teacher that I worked with and she used to sketch beutifully , and I 
used to copy her work , do what she did , and today I am able to atleast  
draw a beutifull house, and a tree and a you know. 

Även Michaela pratar om vikten av att lyssna på sina kollegor. 

Michaela: I can’t draw nice, but most of the teachers will come and ask me 
can you draw this and I know my drawings is not all that, but if they think It 
is then it is.

Amelie har tankar om varför så många av hennes generation inte ser sig själv
som kreativa, eller som konstnärer. 

Amelie: I have a poem that you most take with you. “Roses are red, young 
man, and green leaves are green and there is no other way that flowers  
should ever be seen. When I was in school , our teachers insisted that when 
you draw a flower it was red. And when you drew a leaf, it was green. And 
beautiful pictures used to be praised , or what she regarded as beautiful, was
praised. And pictures where structured so that every single child would draw
a cat with the head the body and the ears because that was the only way they
ever wanted you to draw. We aren’t creative … I have a picture in my office 
that my daughter drew when she was two, because she went to a school  
where creativity was encouraged. The structure was gone, when the child  
had freedom to explore the visual arts. So automatically children are more 
creative today. As when we went to school, our school curriculum was much 
more structured. If your page wasn’t pretty you were discouraged. Why can’t
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you do a picture like … You know. Why can’t you be like that , why can’t you 
do like that. So that is something that you should never do. 

Det hon säger är att  eftersom så många av de som växt  upp har haft  för
mycket styrning och struktur under deras skolgång, och för lite kreativitet har
lett till att de nu i vuxen ålder inte ser sig som kreativa. Hon fyller i med att
säga att barn som är födda idag är mycket mera kreativa till följd av detta. 

5.3 Sociokulturella begrepp:

5.3.1 Bildverksamhet och den proximala utvecklingszonen:

Respondenterna beskriver att de ofta brukar hitta vägar till att förankra något
som barngruppen kan till något som de skall lära sig. Agnetha beskriver ett
exempel på hur hon brukar gå till väga för att planera vidare i ett lärande.

Agnetha:  I would then , we will sit in a group, and I will sit with them and I 
will say; okay I am going to draw myself . You know, draw my head, my hair,
my ears my eyes, everything in that part of my body. My neck shoulder,  
because they don’t their legs come out of their necks. So they will see how  I 
am doing my drawing, and they try. But it is fine , they don’t need to have all
the features I have got. But they look at it , and say ”okay hmm” , you un
derstand. 

I hennes exempel pratar hon om hur barns bilder brukar bilda huvudfotingar,
och  hur  hon brukar  visa  på  hur  hon ritar  upp bilderna  av  en  människa.  

Under observationen av Barn #7 så syntes att hon tog hjälp av
lärarens  bilder  på  vägen  för  att  illustrera  hens  landsköldpadda.  Under
observationen syntes det att hon blickade upp från sitt papper för att studera
bilden som satt  på vägen, och följde bildens former med sin blick för att
sedan göra liknande på sitt  egna papper. Barn #7 valde även att  använda
liknande färger till sin landsköldpadda som de som fanns på lärarens bild.

Bild: (Foto #5:2018-04-12)
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5.3.2 Appropriering i bildverksamheten:

Under  gruppobservationen  syntes  ett  tillfälle  där  Barn  #2  använde sig  av
tidigare redskap för att lösa uppgiften som de hade fått.  Medans de andra
barnen valde att lägga lerbollar för att forma siffran fyra, så valde Barn #2 att
rulla lerkorvar som sedan placerades ut i formen.

Bild:

(Foto #6 : 2018-04-10)

5.3.3 Artefakter i bildverksamheten:  

Under intervjuerna så nämnde samtliga respondenter om att de hade tillgång
till diverse bildmaterial på avdelningen. Bland annat så nämnde dom kritor,
lera,  penslar, målarfärg,tuschpennor, tidningspapper, saxar  och tandborstar.
Susanna nämner också att hon föredrar att använda sig av naturmaterial så
som sand, pinnar och löv. Hon beskriver att det är bra för barnen att få erfara
naturliga  material  också.  Mikaela  pratade  också  om  hur  bilderna  som
pedagogerna satte upp kunde stärka barnen i deras lärande.

Mikaela: Say like in my classroom I always have,  we always have numbers 
up, and shapes, the children don’t always know this things but they can look 
back and they can remember. When we talk about shapes , okey there are 
shapes there. So I can talk about anything and when we are talking about 
shapes I will describe it, you know, they have seen it somewhere in the class
room.

Mikaela säger att kunna ha bilder på saker i barnens omgivning gör så att de
lättare kan minnas dessa när de pratar om dem, eftersom de har sett  dem
förut. 
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Två av respondenterna nämnde att förutsättningarna gjorde att
det  fanns  material  som  de  inte  hade,  men  som  kunde  ha  varit  där  om
resurserna för det fanns. 

Agnetha:  There are things that I sometimes think that maybe I could done 
things diffrently. For an example I don’t have a space for children to paint 
on easels , you know. They have a easel there that the child can walk up to 
the easel and paint, on the easel. If we could have some, if I had the space. 
To set out the easels for  two children, four of them, one on either side. To 
just have paint, and do a painting on their own. They sit and they paint at  
their tables, you understand. That is one thing that I would like to have had. 

…..

Amelie: We either use playdough , the teacher makes it or we buy, or we use 
clay which is another. I am sure you haven’t seen the kids use clay , they are 
meant to use it but it costs quite a bit of money , for a basic thing like clay.

Under  dokumentationen  så  fann  jag  exempel  på  de  resurser  som
respondenterna talade om. 

Bilder:  

(Foto #7 : 2018-04-03)
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(Foto #8 : 2018-04-03)

(Foto #9 : 2018-04-03)

Utöver  själva  bildmaterial  så  dokumenterade  jag  också  de  bilder  som
pedagogerna satte upp på väggarna. Dessa var kopplade till  veckans tema,
som vid tillfället handlade om fåglar och om hösten.
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Bilder:

(Foto #10 : 2018-04-13)

(Foto #11 : 2018-04-13)
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(Foto #12 : 2018-04-13)

5.4 Resultatanalys

Som det framgår i både intervjuer och under mina observationer så kan man

se att  den de sociala interaktionerna mellan de olika aktörerna är ständigt

närvarande. Säljö (2000) säger bland annat att lärande är både en naturlig och

nödvändig del utav den mänskliga verksamheten, lärdom och kunskap har

alltid delats människor emellan. I mitt resultat har detta framkommit både i

hur pedagogen verkar i relation till barngruppen, genom att stötta i medelst

handling och tal. Samt i de relationerna som sker i hur man lägger upp arbetet

där  barnen  får  arbeta  tillsammans.  Säljö  (2000)  tar  även  upp  att  hur

människan väljer att bete sig, kommunicerar, tänker och ser på sin omgivning

kommer  vara  direkt  format  utav  kulturella  och  sociala  erfarenheter.  I

intervjuerna så anmärkte ”project managern” Amelie om hennes upplevelse

utav bildverksamhet under uppväxten, hur denna hade lett till  att  hon inte

ansett sig som kompetent eller kreativ. Alla respondenter höll med om att det

var viktigt med att stödja barnet i deras bildverksamhet, genom att ge positiv

uppbackning, för att på så vis ge dom ett bra självförtroende. Förskolan blir

här en miljö för barnet att stärka sig i hur hen kommer att tänka och se på sig
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själv som handlingskraftig individ, eftersom hens resultat alltid beröms och

backas upp. 

5.4.1 Kulturella redskap och appropriering:

De kulturella redskap som jag har sett i den Sydafrikanska bildverksamheten

har rört sig om både fysiska redskap, i form av de olika bildmaterial de har

tillgång  till,  och  intellektuella  redskap  i  form av de  bilder  som fanns  på

avdelningen. Pedagogerna pratar om vikten utav att ha rätt typ av material på

förskolan,  och  att  en  brist  på  detta  leder  till  en  sämre  verksamhet.  Säljö

(2000) tar upp att vid utvecklingen av de fysiska redskapen påverkas även

utvecklingen av de psykologiska. I en bristfällig miljö så kan det leda till ett

sämre lärande. Om det finns brister med de fysiska redskapen, avsaknad av

lera/stafli, så kommer möjligheten att få utveckla de psykologiska verktygen

att  bli  sämre.   Bilderna  kan både  ses  som fysiska  redskap,  lika  väl  som

intellektuella, eftersom på samma sätt som ett lingvistiskt uttryck både kan

referera till ett föremål, en bokstav, så kan den även symbolisera en mening

eller betydelse (Säljö 2000). Dessa bilder som fanns uppsatta på väggarna

hade även en funktion att  sätta lärandet i  en större kontext.  Som Mikaela

beskrev i  sin intervju så kunde ett  barn reflektera om ett  föremål som de

pratade om genom att denna fanns i deras närhet. Något liknande tar även

Säljö  (2010)  upp  när  han  beskriver  att  lärandet  kan  kompletteras  genom

samspelet mellan att använda bild och text tillsammans. Eftersom barnen på

förskolan har tillgång till olika material, och även får tillfälle till att pröva

olika  metoder  med  materialet,  så  kan  man  se  att  de  få  tillfällen  till  att

appropriera  det  de  ha  lärt  sig.  Detta  syntes  tydligast  under

gruppobservationen  där  Barn  #2  löste  uppgiften  med  hjälp  av  att  göra

lerkorvar och forma dessa till siffran fyra. Som Säljö (2000) nämnde så är

inte kunskap statiskt utan vi prövar den ständigt i nya situationer. 

5.4.2 Den proximala utvecklingszonen:

Alla pedagogerna pratade om vikten utav att vara närvarande under själva

verksamheten. Både för att kunna ge stöttning, men även för att kunna se vad

de skall jobba vidare med. När pedagogerna skriver ner det de sett och senare
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lägger fram material som är på en nivå som kan utmana barnet till att försöka

tillsammans med sina kamrater, eller med hjälp av pedagog, lösa ett problem

så handlar pedagogerna utifrån ett lärande som utgår ifrån det som Vygotskij

kallar den proximala utvecklingszonen. Som Säljö (2000) beskriver så krävs

det att den information som skall tas in först behövs anpassas till de aktuella

redskap som individen besitter för att man skall kunna ta till sig kunskapen

och  insikterna.  Pedagogerna  på  Blåkulla,  genom att  vara  närvarande  och

observera de behov barnen har, försöker sätta lärandet på ett sån nivå som

bäst lämpar barnet. 

5.4.3 Mediering, stöttning och meningsskapande aktivitet:

Ett  av  de  exempel  på  mediering  är  när  pedagogen  sporrar  barnet  till  att

utveckla det den har ritat/målat genom att förklara och berätta om det hen har

gjort.  Bilden  och  språket  blir  då  två  stycken  verktyg  för  barnet  att

vidarutveckla det den har skapat. Vygotskij (1995) pratar om att bilden är ett

verktyg som gör det möjligt för oss att utveckla vår fantasi, och genom det

finna ett inre språk som kan förmedla våra känslor. Pedagogerna pratar om

vikten  av  att  barnen  på  förskolan  skall  få  möjlighet  till  att  utveckla  sina

kreativa  sidor,  just  på  grund  av  denna  anledning.  Pedagogerna  ger  flera

exempel,  på  det  inom  det  sociokulturella  perspektivet  kallas,

scaffolding/stöttning. Agnetha lyfter upp det i hur hon skulle välja att lägga

upp när hon planerar vidare i ett lärande. Michaela pratar om hur viktigt det

är att planera så att du inte gör uppgiften åt barnet under tiden du hjälper hen.

Sen så skulle man kunna säga att det som skede under observationen med

Barn #7 är en typ av stöttning, då hen under tiden den utför uppgiften får

hjälp av att titta på bilden men samtidigt gör den själv. Som Säljö (2000)

beskriver  så  är  stöttning när  man strukturerar  upp delar  av det  man skall

utföra,  och  följer  upp  under  vägen,  samt  att  man  inte  skall  göra  själva

uppgiften åt  någon.  Den meningsskapande aktiviteten i  den Sydafrikanska

förskolan skedde genom det som jag i resultatet valde att kalla det lustfyllda

lärandet  som  blev  när  barnen  fick  möjlighet  till  att  jobba  med

bildverksamheten  genom deras  temaarbeten.  Pedagogerna  pratade  om hur

mycket glädje och uppspelthet som fanns i barngruppen när de fick tillfälle
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till  att  utforska nya material,  jobba på ett  annorlunda sätt eller jobba med

andra barn. Som Dale (1998) tog upp, när man har tillgång till en tillrättalagd

miljö som planeras utifrån att kunna få igång annars ostartade processer, så

kan man främja barns utveckling. Pedagogerna talade om att det är omöjligt

att fånga allas intresse, och man måste då försöka göra avvägningar till hur

man skall gå vidare framöver, även när man jobbar med ett tema. 

5.5 Slutsats av resultat:

Efter att ha bearbetat resultatet som presenterats här ovan så kan man göra

följande slutsatser utifrån studiens syfte och frågeställning. 

5.5.1 Hur kan bildverksamhet bidra till lärande/utveckling?

I  resultatet  så  framkommer  det  att  pedagogerna  anser  att  bildverksamhet

stärker  barnets  lärande  genom  att  de  kan  få  arbete  med  en  varierad

verksamhet, och att denna variation är bra för det individuella barnet då den

kan  få  möjlighet  till  att  pröva  det  den  har  fått  lära  sig  på  olika  sätt.

Finmotorik stärks av att få arbeta med olika typer utav bildverksamhet. Som

framgår så är bildverksamhet en bra typ av lärande då det går att lägga den på

en  nivå  som  är  jämn  oavsett  vad  barnet  har  med  sig  från  tidigare,

pedagogernas observationer och stöttning kan hjälpa dom på traven och även

tillsammans med barnens kamrater. Eftersom bildverksamheten är spännande

och intressent, så kommer barnet att mera aktivt vilja ta del av verksamheten

som helhet.

5.5.2 Hur arbetar förskolepedagoger i Sydafrika med bild?

Valet  av  den  typ  av  bildverksamhet  som  bedrivs  i  den  Sydafrikanska

förskolan formas i huvudsak efter vad för tema som pedagogerna för tillfället

arbetar  med.  Genom  att  ha  en  bildverksamhet  som  tar  sin  grund  i  ett

gemensamt tema så kommer barnets intresse och lärande främjas, eftersom de

ständigt påminns av det de arbetat med tidigare. Pedagogerna försöker att i så

stor mån som möjligt anpassa temat, och verksamheten, så att den följer de

riktlinjer  som  läroplanen  tar  upp.  Bildverksamheten  sker  i  grupper,  där

pedagogen  och  de  andra  barnen  kan  stötta  det  individuella  barnet  i  sitt
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lärande.  Pedagogen  följer  upp  med  att  fråga  barnen  vad  de  har  skapat.

Bildverksamheten i Sydafrika har tillgång till flera olika typer av material,

samt olika typer utav tekniker när de arbetar med dessa.

5.5.3  Vad  tänker  förskolepedagoger  om  bildverksamheten  och  vilka

erfarenheter har de?

Pedagogerna  anser  att  det  är  viktigt  med  positiv  respons  kring  barnens

bildverksamhet, eftersom detta leder till  bättre självförtroende och även en

större tilltro till sig själv som kompetent och kreativ. Det är också ett lustfullt

lärande där barnet glädjes av att få kunna ta del av denna typ av verksamhet,

denna glädje leder till att barnet vill pröva/experimentera och lära sig mer.

Pedagogerna anser sig ha varierad kunskap inom fältet av bildverksamhet,

men  luckor  i  deras  kunskap  kan  överkommas  med  hjälp  av  de  andra

pedagogerna på förskolan. Pedagogerna anser också att brist på material kan

leda  till  att  bildverksamheten  kan  bli  sämre,  vilket  får  resultatet  att  även

lärandet kan  minska.
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6 DISKUSSION

6.1 Resultatdiskussion:

I sin tidigare forskning så tog Soundy& Drucker bland annat upp att barnen i

deras lärande tog till  sig saker  som fanns i  deras omgivning, (Soundy &

Druckers  2012),  och  Kaikö  tog  upp  sambandet  mellan  ett  intryck  och

tänkande  leder  barnet  till  förståelse  av  detta  (Haikö  2007).   Soundy  &

Druckers (2012) artikel pratade om literacitet, och om att denna kunskap inte

bara behövde betyda att kunskapen var bunden till det skrivna, utan även det

bildliga.  Haikö  (2007)  lyfter  upp  Reggio  Emilia  atelieristan  Vea  Vecchis

förklaring att över vad arbetet med bildverksamhet kan innebära; 

Hon ser teckning, målning och lerarbete som symboliska språkformer som 

hjälper  barnen att  uppfinna och upptäcka autonoma sätt  för ett  friare ut

tryck för att stärka den kognitiva och symboliska förmågan Haikö 2007, s.96

Man kan se att  även i  min undersökning så syntes detta i verksamheten i

Sydafrika.  Barnen  som  arbetade  med  exempelvis  leran  kunde  upptäcka

siffran fyra på ett helt annat sätt än om den bara hade fått sitta ner och skrivit.

Som  Haikö  (2007)  tog  upp  när  hon  beskrev  en  av  sina

fältstudier så var det inte enbart bilderna som tagits av ett enskilt barn som

användes  utan  allas  blev  del  av  en  delad  verksamhet,  och  därmed  delad

verklighet. Bild blir då en möjlighet att tolka olika barns tankar tillsammans.

Som syntes i  mina egna observationer så var det genom socialisation och

delade  upplevelser  som   barnen  arbetade  med  sina  olika  egna  arbeten.  

I min egna studie så talade pedagogerna om hur de

följde upp barnens tecknande och annan bildverksamhet genom att fråga dem

vad det var de gjort och då låta barnet få utveckla sina tankar kring detta.

Lyhördhet  och  att  observera  är  viktigt  för  att  se  att  det  sker  ett

meningsskapande i det som händer hos barnet. En av de saker som Soundy &

Druckers (2012) tog fram som ett exempel på en meningsskapande process i

deras artikel var när barnen arbeta fram sina alster utefter att man bland annat

exempelvis hört ett barn nynna på en melodi om att åka skateboard för att
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sedan se att samma barn målat ditt en skateboard och berättat om att använda

detta verktyg för att fly undan. Sådana små detaljer kan vara svåra att hitta,

och det var även därför som en av pedagogerna i  min studie poängterade

vikten av att vara närvarande och observera genom att säga att de omöjligt

kan veta allt om de barn de har i deras verksamhet, deras hemförhållande och

dylikt, men att sådana saker kan komma fram i deras bilder.

Garvis & Pandergast (2011) tar upp i

deras artikel att en lärares syn på sin self-efficacy blev fast efter att de arbetat

ett  tag  inom  yrket.  Dom  lyfte  också  att  lärarstudenter  som  hade  en  låg

självförmåga inom ett ämne valde att lära ut på ett transmissivt istället för

utforskande.  I  min  studie  så  gav  pedagogerna  olika  svar  angående  deras

kunnighet inom ämnet bildverksamhet. Visa av de pedagoger som medverkat

svarade dock att det var genom att ha tillgång till deras utarbetade resurser,

och en tilltro till deras kollegor hjälp gjorde att de kände sig kapabla till att

arbete  inom bild.  I  min  studie  så  skulle  jag anse att  de tillfällen  som en

bildverksamhet  var  igång så  var  dessa  av  en  utforskande natur. Bendroth

Karlsson (1998) tar upp att i de aktivitet som barn blir vägledda och ges ett

personligt  utrymme, oftast  är  till  följd att  läraren är utbildad i  bild.   Hon

menar att genom ha en pedagogiskt förhållningssätt och en personlig säkerhet

till att behärska ämnet leder till att man kan både vägleda barnet samtidigt

som den ges fria tyglar att skapa. Hon kontrar med att förklara att i de fall

man inte har denna trygghet i sin ämneskunskap, så leder det ofta till att man

antingen blir allt för styrande eller lämnar barnen åt sig själva. Som en av

pedagogerna i min studie förklarade verksamheten är inte huggen i sten, och

man  kan  välja  att  göra  förändringar  för  barnen  i  ens  barngrupp.  Detta

uttalande  ger  en  inblick  i  att  pedagogerna  anser  sig  vara  kunniga  i  den

verksamhet som dom är i. Samtidigt så ger de olika pedagogerna olika svar

på hur de ser på sina egna kunskaps nivåer inom bild, vad kan dessa tankar

möjligtvis leda till i en situation när de inte har möjlighet till att utgå från sin

planerade verksamhet. Vad skulle jag göra i en sådan situation?
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6.2 Metoddiskussion:

Jag  valde  att  i  min  studie  göra  en  kvalitativ  studie  genom att  se  hur  en

förskola i Sydafrika arbetade med bildverksamhet. 

Intervjuerna sköttes semistrukturerat, där intervjuguidens frågor

blev en möjlighet  för  mig att  ställa  följdfrågor och få  fördjupade svar  på

ämnet.  Dessa  samtal  blev  väldigt  oformella  eftersom  jag  redan  hade  en

relation  till  de  olika  respondenterna,  genom  att  jag  redan  varit  i  samma

verksamhet som dom. Detta kan jag se som en styrka i min studie då jag på

så viss kan känna att det resultat som jag fått fram inte varit något annat än

det som respondenten tycker och känner, som det annars lätt kan bli när man

blir orolig för att ”svara fel”. Eftersom jag valde att spela in mina intervjuer

så kunde jag transkribera dom när jag kom hem till Sverige. Eftersom jag

gjorde  detta  så  kunde  jag  komma  tillbaka  till  det  jag  samtalade  med

respondenterna om, och kunde bättre  representera deras ordval än om jag

suttit med anteckningar under intervjun. Detta gjorde det också att jag kunde

bättre minnas hur och på vilket sätt som respondenterna svarade på frågorna

under intervjun, genom att jag kunde återuppleva hur det var att sitta med

dom  i  intervjun.  Alla  intervjuer  sköttes  på  engelska,  jag  anser  att  detta

stundtals var ett problem för min egen del. Jag anser att jag har en ganska bra

engelska,  men  i  samtal  med  respondenter  som  inte  hade  engelska  som

modersmål så blev det ofta missförstånd i sättet som jag formulerade mina

frågor. Detta löstes genom att jag fick förklara vad jag menade med de olika

frågorna, men eftersom jag själv inte pratar engelska helt flyttande så kan det

blivit missar i kommunikationen. Denna språkförbistring kan ha lett till att

visa  av respondenterna  valde  att  förenkla  sina  svar, något  som de  annars

kanske inte gjort om de fått göra intervjun på afrikaans. Trotts detta så fick

jag bra svar från respondenterna, och jag anser att antalet respondenter, fem

stycken, kan ses som tillräckligt för att  iallafall  få en inblick om hur den

sydafrikansk bildverksamheten ser ut. Dock så hade jag kunnat att försöka

göra intervjuer på andra förskolor i närheten för att på så vis få en större bred

på  mina  svar.  Men  eftersom  tiden  var  knapp  så  valde  jag  att  utföra

intervjuerna på bara en förskola. Om jag hade haft mer tid till att utföra mina
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intervjuer så hade jag kunnat göra dem på andra förskolor också. Men tiden

som jag hade  nere  i  Sydafrika  ledde  dock till  att  jag  fick  en  väldigt  bra

förståelse över den enskilda verksamheten som jag hade sett. Jag spenderade

alla  vardagar  av  de  4  veckorna  jag  var  nere  i  verksamheten.  Kvale  och

Brinkmann (2014) beskriver att i tvärkulturella intervjuer så kan det bli svårt

att skaffa sig kunskap om de kulturella faktorer som kan påverka förhållandet

mellan intervjuare och respondent. I deras mening så behövs det tid för att en

forskare skall kunna lära känna en ny kultur. Jag kan omöjligt säga att jag har

fått  en perfekt  syn  på  hur  Sydafrika är  som kontext,  men jag har  fått  en

väldigt  bra  insyn  i  hur  kulturen  på  den  förskola  jag  var  på  funkade.

Observationerna som jag gjorde var utifrån en fältstudie, eller

etnografi.  Eftersom jag gick in mer eller  mindre blind på vad som skulle

hända  så  kunde  jag  inte  förutse  det  som  skulle  hända  under  själva

observationerna. Den kunskap som jag hade innan observationerna var vad

för typ av verksamhet det var pedagogen skulle starta igång. Valet av att göra

observationen icke deltagande kom utav att jag inte hade tid till att kunna

dokumentera mer än med enstaka foton, och att jag ansåg att jag behövde all

tid för att kunna sitta ner och skriva ner det som hände. Om jag hade valt att

göra  en  mera  deltagande  observation  så  hade  jag  behövt  att  be  en  av

pedagogerna på förskolan att filma det som hände, samt hade jag då behövt

ha tillgång till vårdnadshavarens underskrifter för detta. Det som jag mister

på detta är att jag inte kunde fråga barnen mera ingående om vad de tyckte

och tänkte under tiden som de hade bildverksamheten. Detta hade jag kunnat

lösa med att göra en uppföljande intervju med barnen efter bildverksamheten,

men detta fanns det dessvärre inte tid för. Eftersom det resultat som jag fick

efter observationen bara är min tolkning av det som hände, och inte barnens

egna ord på deras upplevelse av bildverksamheten.  Jag kan dock anse att

observationerna ändå gav en bra inblick i den typ av bildverksamhet som

bedrivs på en Sydafrikansk förskola, just eftersom dessa var planerade utav

pedagogerna. En annan avvägning var att jag valde att göra observationen

med den barngrupp som jag hade haft min VFU med. Detta är på sätt och

visst en bra sak, då barngruppen var van vid mig, och därför kunde känna sig

mera  avslappnade  när  jag  observerade.  Dock  så  gjorde  detta
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bekvämlighetsval att jag inte observerade några andra av de barngrupper som

fanns på förskolan. Även detta var ett val som färgats av tidsaspekten. När

väl det kom till att sammanställa observationerna så gjorde jag detta när jag

kom hem, vilket dessvärre har sina brister. Utöver mina anteckningar så hade

jag bara min foton att arbeta med när jag skulle göra en sammanställning.

Eftersom  det  var  jag  som  hade  både  skrivit  anteckningarna  från

observationerna,  och  den  som  tog  bilderna,  så  blir  den  slutgiltiga

sammanställningen väldigt subjektiv. Jag såg bara det som jag såg. Bilderna

som jag hade var väldigt bra för att förfriska minnet, men de var fortfarande

färgade av det som jag sett där och då. 

Dokumentationen som jag gjorde gick ut på att jag fotade de

delar av verksamheten som hade med bild att göra. Till detta så fotade jag

material  och  uppsatta  bilder.  På  samma  sätt  som  jag  tog  upp  med

observationen, så kan det faktum att det är jag som tog bilderna ses som ett

problem.  Jag  letade  på  förskolan  efter  saker  som  jag  associerade  med

bildverksamhet, vilket även här blir en väldigt subjektiv syn på vad detta kan

vara. Det jag hade kunnat göra var att låta pedagoger och barn få ta bilderna

av vad det var dom ansåg vara bildverksamhet. Eftersom jag kommer utifrån

så blir det självklart att jag kommer att ta bilder utifrån min egna erfarenheter

och  upplevelser,   det  vill  säga  så  har  jag  en  kulturell  bias när  jag

dokumenterar. När jag senare gick igenom bilderna som jag tog så finns det

en chans att jag valde de bilder som respondera med de svar från intervjuerna

som jag fått, vilket på sätt och viss kan bli en form av  konfirmation bias.

Dock så var samtliga av bilderna i huvudsak på bildmaterial  och uppsatta

bilder från det veckotema som var aktuellt, och eftersom att dessa punkter

förekom i alla respondenters återgivningar så kan jag anse att jag inte har

handlat på ett sätt som blir en form av konfirmation bias. Om jag dock hade

haft ett större urval av bilder som jag senare valt att sålla bort för att bekräfta

min teori, så hade detta varit värt att anmärka på. 

6.3 Undersökningens betydelse för läraryrket:

49



Bildverksamhet som estetisk läroprocess Emil Björk

Under  min  studie  så  fick  jag  fram  att  arbetet  med  bildverksamhet  och

estetiskt lärprocesser anses som en styrka för den pedagogiska verksamheten

i  Sydafrika.  Detta  är  också  något  man  kan  styrka  genom att  jämföra  de

resultat  som  angivits  i   den  tidigare  forskningen,  som  både  gjorts  här  i

Sverige  och  internationellt.  Möjligheterna  som  finns  för  användandet  av

bildverksamhet  och  estetisk  lärprocesser,  är  helt  baserat  på  hur  jag  som

pedagog  förehåller  mig  till  det  och  hur  jag  förmedlar  användandet  av

exempelvis bild till barnen. Detta var något som pedagogerna i min studie

styrkte i relation till barnen, deras självförtroende till att kunna skapa måste

bejakas  för  att  ett  så  mångsidigt  lärande skall  bli  möjligt.  Som en av  de

tidigare  forsknings  artiklarna  även  tog  upp  så  spelade  pedagogens  self-

efficacy roll i hur den under sin karriär skulle förhålla sig till  de estetiska

ämnena i sin verksamhet. I min studie så anmärkte pedagogerna att det fanns

möjlighet att genom att vara lyhörda på sina kollegor, och att på så viss bli

bättre pedagoger inom exempelvis bild. Det är av vikt att vi tar lärdom av

detta för att vi inom förskolepedagogiken skall kunna ge våra barn den bästa

tillvaron i  våra förskolor. Genom att  stötta barnen och varandra så kan vi

lyckas med att få en bildverksamhet som gör det möjligt för oss att utveckla

nya sidor hos oss själva. Som Bennedroth Karlsson (1998) tar

upp att ju mer erfarenheter  en pedagog har ju mer kommer hen att våga att ta

ut  svängarna  i  de  aktiviteter  som  hen  bestämmer  sig  för  att  hålla.  Hon

förklarar också att för att kunna ha modet till att skapa så måste vi se till att

ha erfarenhet och kunskap, både hos läraren och barnet.

6.4 Framtida undersökningar

Som Garvis & Pandergast (2011) och Bendroth Karlsson (1998) båda tog upp

så är  pedagogens  kunskap inom bild  avgörande för  hur  bildverksamheten

kommer att se ut. En fortsatt studie hade varit intressant då man kunde gjort

en  mera  djupgående  intervju  om  pedagogernas  upplevda  kunskaper  om

bildämnet, för att sedan göra som Bendroth Karlsson (1998) tar upp och se

hur mycket frihet och guidning kontra styrning det blir i en verksamhet. 
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BILAGOR

Bilaga 1

Intervjuguide :

1:  Hur  tänker  du  kring  barn  och  fördelarna  med  bildverksamhet  i  eran
förskola? 

-  What’s  your  opinion  on  the  benfits  children  of  visual  arts  for  the
children in your pre-school.

2: Vilket material  väljer ni att jobba med, finns det något material  ni inte
skulle jobba med?

- What sorts of materials do you choose to work with in visual arts, and
are there any materials you wouldn’t use?

3: Vilken roll har ni som pedagoger när det kommer till bildskapandet, är ni
bara med under planerandet eller sitter ni med? 

- What do you see as your role as a teacher when it comes to visual art
activities, are you only active during the planing of the activity or do you
have an active part during it as well?

4: Vilken typ av bildskapanbde aktivitet skulle du planera för din barngrupp?

- What types of visual arts activities would you/ do you plan for your
class?
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5:  Har  ni  fri  skapande  verksamhet  någon  gång,  dvs.  aktivitet  som  inte
planerats av lärare? Vad anser du om dessa? För/Nackdel

- Do you ever have free creative activities, e.g activities that have not
been planed by a teacher? What is your opinion on this? Pros/Cons 

6: Hur kommenterar ni ett barns bilder/andra konst projekt? Vad tänker ni på
om ni gör det?

- How do you comment on a childs picture/other art project? What do
you consider if/when you do?

7. Vad tänker du på utifrån dina egna konstfärdigheter, hindrar det dig från att
använda bild i din verksamhet? Eller finner du en styrka i din färdighet?

- What do you consider when you think about your own art skills, does it
hinder  you  from  using  visual  art  in  your  activities?  Or  do  you  find
strength in your skills?
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Bilaga 2

Hi! 

My name is Emil Björk and I am visiting from Sweden. Back home I am

studying to become a pre-school teacher at Karlstad University, and I will

have the privilege of visiting some of your pre-schools here in South Africa

during my internship. I hope to learn a lot from this experiance, both from

those who work at the pre-schools, to the children and from the people of

South Africa. 

During my time here in South Africa I will gather research for my graduation

thesis back in Sweden. The field that I have been asigned is Aesthetics in the

Pre-School, and in that field I have choosen to focus on Art and it’s role in

your curriculum. 

My goal is to learn what you as an active educator think about

art’s role in the pre-school environment, and what you do to include it in your

day to day routines. I will conduct interviews with those that are willing to

talk about their experience The interview will take about 30 min and it will

be  recorded,  and in  some cases  I  will  also  take  notes  on paper.  All  the

information given by the participants is treated according to academic rules

Before you decide to either participate or not, I’ll clarify some etichal aspects

which are accounted for and presented here in detail: 

•  Everyone who participates will be anonymous

• All  material  will  be depersonalized by using fabricated names and

will be stored in a safe place. After the study has been completed, all

data will be destroyed.

• After the study you can read what I have transcribed.

• Those who participate have the right to leave from participating in

this  at  any moment,  and all  collected data  at  that  moment will  be

deleted at the participant’s inclination. 
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Do you wish to participate? 

• Fill in this form by checking the box and bring it back to me as soon

as possible

I hereby confirm that I have understood all information given by the student

(Emil) (  ) . I have understood that participation in this is voluntary and that I

can leave without giving any reason (  ) . 

I  have  understood  that  all  information  that  I  share  will  be  handled

confidentially (  ) .  I agree to participate in this study (  ) . 

Signature:_____________________________

Date:_________________________________

(Enquires: Contact      –        )

56



Bildverksamhet som estetisk läroprocess Emil Björk

Bilaga 3

A request for permission for your child to participate in a study within
the framework of a graduate thesis – Karlstad University ( Pre-School
Programme )

My name is Emil Björk, and I am a student from Karlstad University. I am
now writing the final assignment within my teacher education, which is our
graduate thesis, which we need for our teacher qualifications. My project is in
aesthetics in the pre-school environment, and I will look at how the South
African Pre-School works with Visual Art. 

To do my graduate thesis I will need to do  Interviews with teachers, and
Observations of students working with Visual Arts. 

To be able to do an observation with students I need the signed permission
from their  legal guardian,  e.g Parent. But I must also inform you of some
ethical issues when doing this type of study.

While I am doing my study the student can tell me if he/she does not want to
be observed, and I will immediately stop my observation.

If you as a legal guardian would ever wish to  revoke your permission, you
are free to do so without me asking why. 

If a student or legal guardian doesn’t want to be in any gathered material,
he/she can request to have it destroyed. 

Any gathered data during this study will be  stored safely, and  will not be
used for anything other then this study.

All participating children will be  anonymous , and  no information about
your child will be able to be traced back to him/her.

After this study is done, all information gathered will be destroyed.

Circle your answer: 

I have read this document: 

Yes                    No    

I give my permission so that my child can participate in this study

Yes                    No

Name:
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…………………………………………….

Date: 

…………………………………………….

(Enquires: Contact Teacher –  / –  )
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