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Abstract 

The purpose of this study is to demonstrate how the process of children’s 

artistic language can be expressed during studio work. The study was 

conducted as a qualitative observation study. The theoretical part comes from 

Reggio Emilia's philosophical pedagogy and intra-active perspective. I have 

focused on the key issues and components for a qualitative aesthetic teaching. 

One of the components has been to lift the process of children's individual 

interpretation and narration of the aesthetic creation. I have taken part of a 

preschool's project where aesthetic expression played a large and significant 

part. It is during work process the linguistic expressions happen.  

 

The results show that if children have the opportunity of free and individual 

aesthetic creation it opens up for a variety of different language expressions. 

If there is credence of children's competence, there will be a secure 

environment where the children can take their place and express themselves 

freely. 

 

Keyword: aesthetic creation, preschool, Reggio Emilia, hundred languages   
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Sammanfattning 

Studiens syfte var att bidraga med en ökad kunskap kring hur barns estetiska 

språkande kan framkomma i ett ateljéarbete. Samt att synliggöra hur processen 

och meningsskapandet i barns estetiska bildskapande kan uttryckas. Studien 

genomfördes som en kvalitativ observationsstudie. Studiens teoretiska grund 

utgörs av Reggio Emilias filosofiska pedagogik och intra-aktivt perspektiv. Jag 

har fokuserat på vad som utgör de viktiga nyckelfrågorna och komponenterna 

för en kvalitativ estetisk undervisning. En av de komponenterna har i den här 

studien varit att lyfta barns individuella tolkande och berättande i processen av 

ett estetiskt skapande. Jag har tagit del av en förskolas gemensamma projekt 

där skapande utgör en stor och betydande del. Det är i arbetsprocessen som 

uttrycken och språkandet sker. 

Resultaten visar att möjligheten till ett fritt och individuellt skapande öppnar 

för mångahanda uttryck och språkande. Med en tilltro till barnens kompetens 

skapas en trygghet och där med en frihet för barnen att ta plats och uttrycka 

sig.  

 

Nyckelord: estetiskt skapande, förskola, Reggio Emilia, hundra språk 
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1 INLEDNING  

”Tadaa!” Var det enskilt vanligaste uttrycket som barnen använde om sitt skapande under min 

observation. Jag tycker att det uttrycker en så bejakande glädje och stolthet kring det egna 

arbetet och med den känslan vill jag inleda den här uppsatsen.  

 

Barnet har hundra språk 

hundra händer 

hundra tankar 

hundra sätt att tänka 

att leka och att tala på 

hundra alltid hundra 

sätt att lyssna 

att förundra att tycka om 

hundra lustar 

att sjunga och förstå 

hundra världar 

att uppfinna 

hundra världar 

att drömma fram 
 

Så skrev Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, återgivet av Reggio Emilia institutet 

(2019). Det är en del av den dikt som beskriver barns många olika sätt att uttrycka sig och 

kommunicera. Vi har så oändligt många sätt att kommunicera men de flesta kommer i 

skymundan för det verbala språket.  

I uppsatsen kommer jag titta på barnens skapande och deras estetiska uttryck och språkande. 

Jag menar att barns skapandeprocess kan lyftas och synliggöras som ett språkande där barns 

tankar och fantasier kommer till uttryck. Jag vill lyfta barns rätt att själva tolka och definiera 

sitt skapande, detta för att förskolan skall kunna utvecklas och ytterligare kunna se och lyfta 

fram barnens kompetenser, önskan om att utforska och söka kunskap. Jag tror att ju mer 

nyanserat språk vi utvecklar desto rikare blir vi vår förmåga att kommunicera. Jag tror att det 

är i vårt språk och våra uttryck som vi definierar oss och berättar för andra om vilka vi är. Min 

uppsats kanske kan utgöra en liten del i en diskussion som måste vara ständigt pågående och 

alltid föränderlig. 

Från många håll inom förskolan hör jag att estetiskt arbete upplevs som svårt och samtidigt 

”flummigt”. Jag tolkar det som att många vuxna känner sig osäkra och de känner att de inte är 

”duktiga på att rita”, vilket bidrar till att det estetiska arbetet upplevs svårt.  

Det finns många frågor och infallsvinklar som är intressanta men jag väljer att ta ett steg 

tillbaka och se på vad som utgör de viktiga nyckelfrågorna och komponenterna för en 



En kvalitativ observationsstudie om barns estetiska språkande                                                                  Nina Muskos                                                                 

 

7 

 

kvalitativ estetisk undervisning. En av de komponenterna tror jag är att se barns personliga 

tolkande och berättande i processen av ett estetiskt skapande. Det är i arbetsprocessen som 

uttrycken och språkandet sker. För att ge uppsatsen ett tydligare avstamp har jag tagit del av 

en förskolas gemensamma projekt där skapande utgör en stor och betydande del.  

 

1.1 Bakgrund  

Konsten är en viktig och inneboende del i mänskliga möten och i hur vi agerar. Konsten har 

alltid varit en del av människors kultur, detta skriver Anne Bamford i sin bok The Wow 

Faktor (2009). Genom de estetiska språken öppnar vi upp för ett mångdimensionellt sätt att 

berätta om och utforska tankar, upplevelser, känslor och idéer. När vi utforskar och lär genom 

flera olika sinnen, aktiveras flera områden i hjärnan vilket också betyder att de minnen och 

kunskaper vi skapar återfinns på flera platser i hjärnan (Bamford, 2009). Barn föds med ett 

estetiskt medvetande och de engagerar sig i estetiska uttryck långt tidigare än de kan prata 

eller skriva. I leken agerar barn på ett naturligt sätt genom konsten och estetiken (Bamford, 

2009). 

Det estetiska kan formuleras och bestämmas på mångahanda olika sätt. I 

Nationalencyklopedin hittas följande definitioner, estetik kopplas till det grekiska ordet för 

det sinnliga och det förnimbara. Vanliga betydelser är förnimmelsekunskap, läran om det 

sköna och dess modifikationer, förståelse och definition av konst i en bred och inkluderande 

mening, uppfattningar och förhållningssätt om uttryck i konst, natur och vardaglig miljö 

(Burman, 2014). Konstnären och tidigare ateljeristan Eva Tuvhav Gullberg diskuterade 

estetikbegreppet i podden ”Vi pratat förskola” och definierade estetikbegreppet på ett 

liknande sätt och sade även att: ”i förskolan handlar det estetiska mycket om att göra det 

osynliga synligt” (Gullberg, 11-11-2018).  

1.1.1 Reggio Emilia 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi utvecklades i norra Italien i regionen Reggio Emilia 

under 1900-talets andra hälft och här har de estetiska uttrycken en viktig plats (Wallin, 1981). 

Utgångspunkten för Reggio Emilia var att utveckla kreativitet och känslighet hos barnen för 

att ge dem tillgång till redskap för olika former av problemlösning och barnen bör stimuleras i 

eget kritiskt tänkande. Det är viktigt att barnen förstår rörelsen och föränderligheten i det som 

omger dem och de skall få lära sig att se det som skulle kunna vara och inte bara det som ÄR. 

”Det finns ingen motsättning mellan förnuft och fantasi eller intellekt och känsla, de är 

varandras förutsättningar. Fantasin är en fortsättning på verkligheten” (Bendroth Karlsson, s. 

28. 1998).  

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilias pedagogiska filosofi och Ateljéristan Vea 

Vecchi intervjuas gemensamt av Anna Barsotti (Wallin, Mæchel och Barsotti, 1981). I 
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intervjun berättar Malaguzzi om tanken bakom att ha en ateljé på förskolan. Utöver den 

gängse mer linjära pedagogiken där barnen lär sig en sak efter en annan i enighet med en 

målstyrd planering, så ville de ge barnen en bredare intellektuell och tankemässig grund. ”Vi 

ville att barnet skulle kunna uttrycka sig med alla sina sinnen och möjligheter: tala, hoppa, 

springa, fantisera, skratta, låtsas, uppträda, mima, leka och slåss” (1981, s. 110). Malaguzzi 

berättar att ateljén skulle fungera som ett centrum för dessa uttryckssätt där barnen skulle få 

möjlighet att utveckla hela sin person. Både Malaguzzi och Vecchi säger att det visuella och 

bildskapandet är viktigt, det har en viktig del i vårt samhälle och det har en viktig del i 

barnens kunskapande och minnen.  

Barsotti lyfter idén och dikten om ”barns hundra språk” och Vecchi berättar om arbetet som 

bygger på den idén. Hon säger att arbetet i ateljén handlar om att föra samman de olika 

språken, att inte skilja vetenskapen från fantasin så mycket. Vecchi säger att ”De kunskaper 

de (barnen, min anm.) fått vid sina undersökningar och lekar berikar deras språk och deras 

fantasiförmåga. Vi märker hur mycket logiken hjälper fantasin. För att vara poeter måste vi 

vara forskare. Och antagligen också tvärtom” (1981, s. 115).  

”barns 100 språk” syftar till att barn har många fler sätt att uttrycka sig än bara det verbala 

och om vi lyfter det och låter barnen utvecklas kan de få möjlighet att fortsätta vara och 

utvecklas som kreativa och utforskande individer som hittar nya vägar i en föränderlig värld 

(Wallin, 1981). 

 

2 SYFTE 

Den övergripande avsikten med denna undersökning är att synliggöra hur barns estetiska 

språkande kan framkomma i ett ateljéarbete. Syftet är att lyfta fram hur processen i barns 

estetiska skapande kan se ut i barns ateljéarbete för att skapa bättre förutsättningar för goda 

lärandemiljöer i förskolan.  

 

2.1 Frågeställning, huvudfråga eller forskningsfråga 

o Hur kan barnens estetiska uttryck och språkande ta sig uttryck i ett ateljéarbete? 

o Vilken inverkan mellan materialets agens och barnens skapande kan synas?  

  



En kvalitativ observationsstudie om barns estetiska språkande                                                                  Nina Muskos                                                                 

 

9 

 

3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

3.1 Skapandets gemenskap  

Sun Kim och Farr Darling har i sin studie Monet, Malaguzzi, and the Constructive 

Conversations of Preschoolers in a Reggio-Inspired Classroom (2009) tagit stöd i teorier av 

Malaguzzi och Reggio Emilia och kort i Vygotskijs teorier. Den här studien bidrar med en 

insyn i hur barn konstruerar kunskap. I en liten grupp kunde de bilda enighet och där egna 

tankar kunde formas och jämföras med andras uppfattningar, och i diskussion med andra 

kunde de egna tankarna förändras och utvecklas. Barnen fick erfara glädjen med att den egna 

förståelsen berikades av andras tankar. Det gav att barnen tillsammans kunde utvecklas, både 

som individer och som grupp. Barn är från början kommunikativa individer och de är aktiva i 

sitt lärande. Den pedagogiska miljön och de pedagoger som möter barnen behöver stimulera 

barnen i det egna tänkandet och frigöra utrymme för barnen att kommunicera sina tankar och 

upplevelser. Det är genom kommunikation med andra barn som de lär sig ett givande och 

lärande förhållningssätt sig till omvärlden och tillsammans med andra.  

 

3.2 Skapande i barnets perspektiv 

Änggårds avhandling Bildskapande – en del av förskolebarns kamratkulturer (2005) tar upp 

bildskapande ur barnens perspektiv och barnens eget aktörskap och samspel med varandra är 

av central vikt. Det är en etnografisk studie som synliggör mångfalden i barns bildskapande.  

Änggård (2005) beskriver hur viktiga barns bilder är som medel för interaktion och samspel 

och visar utifrån sina resultat att barnens bilder i hög grad är dialogiska. Det betyder att det 

finns en överrensstämmelse mellan barnens bilder genom att de liknar varandra i innehåll, stil 

och komposition. Barnen approprierar också den omgivande kulturen och använder sig av den 

i sitt eget skapande. Detta skriver Änggård, kan beskrivas som tolkande reproduktion.  

Änggård (2005) skriver att samtal med barnen kring deras bilder är viktiga för att förstå 

barnets ursprungliga avsikter och i dessa samtal utvecklas eller omskapas berättelsen när 

barnet får reflektera och hitta nya tolkningar av bilden. Både vuxna och andra barn fungerar 

som medkonstruktörer i barnets skapande. Barns bildskapande har många likheter med andra 

lekformer, leken liksom skapandet formas och omformas, nya slut är möjliga och det som är 

skrämmande blir hanterbart. Det finns inte en enda berättelse utan variationer av berättelser 

utifrån samma bild. Det muntliga berättandet är en viktig del i både bildskapandet och i leken.   

Änggård (2005) lyfter särskilt fram att barns bildskapande i förskolans kontext har många 

funktioner, detta framkommer genom barnens samspel när de skapar tillsammans och pratar 
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om bilderna. Barnen riktar sig i hög grad till varandra i sitt skapande och ”deras bildskapande 

kan beskrivas som kollektiva bildsamtal där varje bild är ett svar på tidigare bilder” (Änggård, 

s. 196, 2005). Gemenskapen i skapandet är viktigare än det individuella uttrycket. När barn 

får arbeta tillsammans i sitt bildskapande inspirerar de varandra och plockar upp varandras 

idéer eller kopierar varandra. Det är i det gemensamma arbetet som barns bilder blir 

dialogiska. 

Marmé Tompson har i sin artikel, Listening for stories: Childhood studies and art education 

(2017) tag stöd i Malaguzzis tankar om barnsyn, när hon resonerar kring barns skapande och 

berättande och hur det tas emot och uppfattas av vuxna. Hon skriver att barnsyn och kultur 

kan stå i vägen för den vuxnes förståelse av vad barnet berättar, därför är ett aktivt lyssnande 

viktigt. Marmé Tompson visar genom sin studie hur vi genom att deltaga i barnets skapande 

kan få veta något om barnets egna tankar och meningsskapande. Det är när vi deltar mitt i 

processen som vi får veta något, det är i relationen mellan två personer och mellan det 

skapande barnet och objektet som berättandet finns. När vi lyssnar på barnen får vi ta del av 

deras teorier om världen och hur de jobbar med olika möjliga idéer, både seriösa och mer 

lekfulla, uttryckta genom bildskapande.  

 

3.3 Fantasi och meningsskapande – det utforskande barnet 

Häikiös avhandling Barns estetiska läroprocesser; Ateljerista i förskola och skola (2007) 

undersöker barns estetiska läroprocesser via bildskapande och hur detta kan observeras och 

synliggöras i förskolan. Häikiö beskriver betydelsen av Reggio Emilias pedagogiska filosofi 

för den svenska förskolan samt för sitt eget arbete som pedagog och ateljerista.  

Häikiö (2007) beskriver sitt arbete som ateljérista hur hon har utvecklat bildpedagogiska 

metoder med hjälp av Vygotskijs teorier utifrån imitation, reproduktion och nyskapande. 

Häikiö beskriver hur detta arbetssätt lyfter hur barns fantasi och minne kan samverka och på 

ett komplementärt sätt utgöra en viktig förutsättning för barns lärande. Hon skriver att 

fantasin är en avgörande faktor i barns utveckling. 

Den bildpedagogiska metod som Häikiö (2007) presenterar utgår från Reggio Emilia och 

fokuserar på den skapande processen genom imitation, reproduktion och nyskapande. Genom 

skapande får barnens intryck och uttryck mötas och skapar ett kreativt utrymme som ligger 

nära leken och barnen får möjlighet att utvecklas. Häikiö hänvisar till Malaguzzi som var 

övertygad om att barns skapande reflekterar deras generella utveckling och därför ges ateljén 

och ateljeristan en så viktig del i förskolan.  ”Ateljén speglar den pedagogiska verksamhetens 

målsättning om det kompetenta, kreativa och konsturerande barnet” (Häikiö, s. 274, 2007). 

Arbetet här utmanar barnets sinnliga, motoriska, känslomässiga och reflektiva förmågor. 
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När barns meningsskapande får utgöra kärnan i undervisningen uppkommer möjligheter att 

jobba med barnens frågor kring identitet, relationer, existentiella frågor samt andra frågor som 

berör barns verklighet. Dessa frågor kan barn och pedagoger ta sig an med ett vidgat 

språkbegrepp som inkluderar de estetiska uttrycken. Dokumentation kan fungera 

framåtdrivande i barnens arbete. Arbetet synliggörs och öppnar upp för dialoger och 

ytterligare utmaningar och nya frågor. Dokumentationen kan fungera meningsskapande i 

arbetsprocessen. 

Karlsson Heikiös artikel Cultural participation for, with and by children (2018) visar att när 

barnen ges utrymme att själva vara aktiva deltagare blir de också stärkta att se på sig själva 

som aktiva skapande subjekt och är kompetenta i en utforskande och meningsskapande 

process. I den gruppgemenskap som barnen är en del av formas nya förståelser om 

konstföremålen för barnen. Barnen får genom det estetiska skapandet möjlighet till en 

fördjupad förståelse för materialet de arbetar med, samt även utveckla en förståelse av det 

egna jaget/självet och den egna lärandeprocessen på ett metakognitivt sätt. Bildskapandet är 

ett verktyg för barnen att ge uttryck för och beskriva den yttre verkligheten, de egna tankarna 

och känslorna. I mediering mellan tankar och de estetiska uttrycken framkommer ett 

meningsinnehåll med en högre och mer kvalitativ form i barnens medvetande. Häikiö skriver 

att barn genom sitt skapande kan skapa en brygga mellan det konkreta och det abstrakta och 

att detta sker över tid och genom vägledning.  

 

3.4 Miljö 

Strong-Wilson och Elis har in sin artikel Children and place:Reggio Emilia´s environment as 

third teacher (2007) resonerat kring miljöns betydelse för barns lärande utifrån Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi. Genom att betrakta miljön som en aktiv pedagogisk faktor, kan 

vi uppmärksamma hur miljön och omgivningen kan få liv i sig själv och inverka på barns 

lärande. Nyckelfaktorer för en bra lärandemiljö är att det finns en estetik, en öppenhet, ett 

aktivt lärande, en flexibilitet, samarbete och ömsesidighet. Dessa faktorer vittnar om hur 

Reggio Emilia ser på hur barn uppfattar och använder utrymme och miljö för att skapa 

mening. Strong-Wilson och Ellis skriver att vuxna och barn har olika perspektiv på vad de 

värderar som en bra miljö.  
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4 TEORI 

4.1 Reggio Emilia  

Reggio Emilias pedagogiska filosofi framhåller en barnsyn med barnets individuella rätt till 

utbildning och dialogens betydelse för barnets möjlighet till lärande och socialisation.  

4.1.1 Det rika barnets hundra språk 

I Reggio Emilias pedagogiska filosofi betraktas barnet som rikt och kompetent i sig själv. Rikt 

på egna tillgångar, talanger, styrka och intelligens.  Alla barn, oavsett bakgrund och kultur är 

rika, de är födda med ”hundra språk” (Moss, 2016). Hundra språk, är en metafor för den 

kunskapssyn som är central för Reggio Emilia och myntades av Malaguzzi och inkluderas i 

ett vidgat språkperspektiv (Häikkiö, 2007). Hundra språk används för att visa på den mängden 

och bredden i barns sätt att uttrycka sig själva och relatera till världen, genom allt ifrån olika 

former av konst, musik, dans till matematik, vetenskap och teknologi (Moss, 2016). Reggio 

Emilias pedagogiska filosofi kallas för en lyssnandets pedagogik som avser att aktivera barns 

hundra språk (Lenz Taguchi, 2010).  

4.1.2 De tre pedagogerna 

Det är i interaktion med omgivningen som barnets lärande skapas, vilket ställer krav på både 

den yttre miljön och den inre miljön på förskolan liksom på kompetenta medforskande 

förskollärare och deras kompetens att se det rika barnet (Häikkiö, 2007).  

 4.1.3 Det autodidaktiska barnet 

Det rika barnet är kompetent, det är en syn som skiljer sig från tidigare syn på barn som 

tomma kärl som passivt tar emot kunskaper från vuxna (Moss, 2016). Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi förmedlar en orubblig tro på barnets egna förmågor och kompetenser att 

inhämta kunskaper som de behöver. Malaguzzi ville att den pedagogiska utgångspunkten 

skulle vara barnets egen erfarenhet och förståelsen om att barnet skapar sin kunskap utifrån de 

vardagliga egna erfarenheterna. Metaforen om barns hundra språk visar på den kunskapssyn 

som finns inom Reggio Emilia. Barnet anses ha ett brett spektrum av uttrycksmöjligheter som 

bör tas till vara och ges möjlighet att utvecklas, de kreativa uttrycken anses betydelsefulla. 

Malaguzzi framhåller vikten av samarbete och dialoger tillsammans med undersökande 

arbetssätt, som viktiga för barnets lärande. (Häikkiö, 2007).   

4.1.4 Den medforskande och vägledande vuxna 

Det rika barnet behöver få mötas av rika lärare som kan erbjuda en rikedom av intelligens och 

nyfikenhet, ett stort mått av fantasi och föreställningsförmåga, lärande och kultur. Läraren 
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förvänts vara en nyfiken och intresserad medforskare och vägledare tillsammans med barnet 

(Moss, 2016).  

4.1.5 Den pedagogiska miljön 

Inom den pedagogik som Reggio Emilia företräder lyfts miljön fram som en viktig 

pedagogisk faktor och att miljön kommunicerar något genom sin utformning. Miljön kan 

skapa förutsättningar för barnens lärande och man talar om miljön som den tredje pedagogen. 

En bra miljö anses vara en som öppnar upp möjligheter för relationsskapande både mellan 

människor men även i förhållande till den omgivande miljön. Miljön skall spegla de 

pedagogiska synsätten och stimulera till kreativitet, vara öppet för möjligheter och samtidigt 

upplevas som trygg av barnen (Häikiö, 2007). 

Som ett viktigt komplement till förskolans avdelning finns också ateljén. Det är en plats för 

utforskande, experiment, laboration och arbete med olika material och uttrycksformer. Här 

skall det finnas utrymme och möjligheter för barnens kreativa estetiska läroprocesser, där lek 

och utforskande är viktiga komponenter för skapandet. I skapandet och läroprocesserna 

möjliggörs ett konkretiserande av upplevelser och tankar. Det anses viktigt att barnen får 

möjlighet att agera självständigt i ateljén och att material finns tillgängligt på deras nivå. 

Ateljéns utformning och material formar förutsättningarna för barnens estetiska skapande och 

lärande (Häikiö, 2007).  

 

4.2 Intra-aktivt perspektiv 

Den materiella miljön som barnen vistas i har betydelse och påverkar barnens utforskande och 

lärande (Häikiö, 2007). Lenz Taguchi (2010) för in Barads (2007) teori om intra-aktion, i 

förskolans diskurs och visar på en nära koppling till Reggio Emilias pedagogiska filosofi. 

Barard beskriver att miljön och tingen som omger oss är inte passiva objekt utan samhandlar i 

ett ömsesidigt beroende.  Miljön och tingen har agens, det vill säga att de har en påverkan på 

människor vilka svarar på den påverkan i en intra-aktion. De materiella tingen benämns som 

performativa agenter. I boken Going beond the theory/practice divide in early childhood 

education (2010) visar Lenz Taguchi på ett utökat sätt att förstå och tala om barns lärande och 

den miljö som omger dem. Enligt Lenz Taguchi skall lärandet förstås som något som sker 

mellan individer och andra individer eller materaliteter. Hon skriver att det materiella, hur en 

förskola är utformad och hur möbler arrangeras och används, har agens, det har kraft och 

makt att påverka vårt handlande. Grunden för vår miljö ligger i en intra- och en interaktion 

mellan fysiska ting och kroppar, mänskliga föreställningar och idéer som samhandlar.    
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5 METOD 

Den är en kvalitativ studie med en induktiv metodansats men här finns även deduktiva inslag 

på så vis att teori och empiri under arbetets gång har utvecklats i ett givande och tagande. 

Utifrån frågeställningen har jag kunnat konstatera att en kvalitativ undersökning med en icke 

deltagande ostrukturerad observation bäst har kunnat generera svar på min frågeställning. 

Dokumentation har förts genom fältanteckningar.  

För att kunna lyfta fram barnens skapandeprocess i ateljéarbetet valde jag att göra en 

ostrukturerad observation där min roll som observatör var tillbakadragen i förhållande till 

barnen och jag deltog inte i arbetet om inte barnen själva tog initiativ till konversation. En 

icke deltagande observation, betyder att jag som observatör deltog i mycket liten utsträckning 

i samspelet med deltagarna i den aktuella miljön, jag deltog endast genom korta samtal som 

uppstod på barnens initiativ. En ostrukturerad observation är när observationen sker med en 

öppen inställning om vad som kommer framkomma. Jag hade alltså inte på förhand bildat mig 

någon uppfattning om vilka detaljer som skulle observeras. De fältanteckningar som jag fick 

har utgjort grunden för analys och tolkning.  

 

5.1 Urval och avgränsningar 

Jag har inför studien vänt mig till en förskola som har hämtat sin pedagogiska inspiration från 

Reggio Emilia och som arbetar aktivt med det estetiska skapandet och som har en anpassad 

ateljé för ändamålet. Här fick jag möjlighet att genomföra två observationer under dryga 

timmen vardera.  

Jag har valt att avkoda barnens och personalens namn och kön och de benämns med sitt 

namns första bokstav och med pronomenet hen. Alla deltagare är anonyma och studien har 

ingen genusanalys, varför kön är irrelevant.  

5.1.1 Deltagare 

Deltagarna i min studie var barn som vid tillfället för observationen var fyra och fem år gamla 

och som gick på den avsedda förskolan, samt en förskollärare och en barnskötare.  

5.2 Genomförande  

I en observation kan jag se hur barnen interagerar, hur de förhåller sig till det de gör och till 

varandra, jag kan höra vad de säger. Jag kan fånga upp även det som inte uttrycks direkt och 

stämningar i ett rum. Dessa aspekter anser jag är särskilt viktiga att ta till vara i 

forskningsfrågor som berör barn.   
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Två observationstillfällen om drygt en timme vardera genomfördes. Jag försökte placera mig 

så att jag inte var i vägen men ändå kunde ha en bra överblick, barnen verkade inte ta någon 

betydande notis om mig.   

Jag vill och kan inte hävda att det är barns absoluta mening som framkommer i mina texter. 

Roos (2014) skriver att när man tar barns perspektiv så låter man barnet vara aktören som ger 

forskaren ett material som det är upp till forskaren att tolka. Hon skriver att det aldrig är 

barnets perspektiv som med säkerhet framkommer, utan det är alltid upp till den vuxna att 

tolka och försöka förstå barns mening. Samtidigt är det också viktigt att barns röster får 

komma fram. När jag har gått in i mitt arbete med uppsatsen har jag gjort det med största 

ödmjukhet inför de barn som har varit en del av den, både under observationstillfällena och i 

resultat och analys.   

 

5.3 Studiens kvalitet och tillförlitlighet 

En fullständig bild av det av det aktuella forskningsämnet är inte möjlig i en kvalitativ studie. 

De resultat som genereras är heller inte generaliserbara. Dock kan en sådan här studie utgöra 

en liten pusselbit i en större diskursiv utveckling. Data är begränsad i tid och mängd och det 

är negativt för studiens tillförlitlighet. Dock stämmer resultaten överens med tidigare studier 

och data var innehållsrik i förhållande till dess mängd.  

Den här studien beskriver och redogör för en barngrupp där alla är väl förtrogna med 

ateljémiljön och alla har erfarenheter och kunskaper i estetiskt skapande. Det är möjligt att det 

avspeglar sig i resultaten och att resultaten begränsas till att gälla endast under liknande 

omständigheter. Data motsvaras dock av det studien avsåg att undersöka och studien kan 

anses vara valid. 

 

5.4 Etiska överväganden  

I en studie berörs alla delar av de forskningsetiska frågorna, hela processen berörs från valet 

av forskningsfråga, urval, metod, genomförande, presentation och tillämpning. Dock räknas 

inte ett examensarbete som forskning enligt lag men då högskolelagen värnar om en hög 

trovärdighet i forskningen och god forskningsed så innebär det att även ett examensarbete 

skall följa samma principer och regelverk (Löfdahl, 2014). 

När en studie inleds och deltagare för en observation kontaktas är det viktigt att tydligt 

informera om vad studien går ut på, hur undersökningen är tänkt att gå till och hur resultaten 

skall användas samt hur deltagarnas identitet kommer att skyddas (Löfdahl, 2014). I en 

kvalitativ studie ställs särskilda krav på att etiska frågeställningar tillgodoses, det gäller både 

under själva fältarbetet liksom under hela forskningsprocessen. Det viktigaste kravet som 
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ställs är att deltagandet skall vara frivilligt och forskaren måste vara säker på att så sker. I de 

fall då deltagarna kan identifieras av forskaren måste forskaren hämta in samtycke från alla 

deltagare (Christoffersen & Johannessen, 2012). Informationen skall också innehålla uppgifter 

om samtycke och vad samtycke innebär. Informerat samtycke betyder att deltagarna har fått 

information om studien och gett sitt samtycke till att deltaga. De skall också informeras om att 

de när som helst kan dra sig ur undersökningen (Löfdahl, 2014).  

I min studie kommer jag att observera barn och när barnen är i förskoleåldern så kan jag inte 

garantera att de har begrepp om vad en observation och undersökning innebär. Samtycket 

med barnen bör vara en levande överenskommelse där jag som student och observatör hela 

tiden är lyhörd för barnens upplevelser och uttryck och visar stor respekt för det. Som Löfdahl 

(2014) beskriver så behöver vi vara mer nyanserade i vår förståelse för barnen än att bara 

förlita oss på ett enkelt ”ja” eller ”nej”. Löfdahl hänvisar till Skånfors (2009) som föreslår att 

vi skall använda vår etiska radar och känna av situationen.  

Det är viktigt att samtliga vårdnadshavare ger sitt skriftliga samtycke. När inte alla barn och 

vårdnadshavare har samtyckt är det viktigt att hantera det på ett bra sätt så att det eller dessa 

barn inte känner sig utpekade eller utanför (Löfdahl, 2014).  

I min undersökning är det viktigt att jag är observant på barnens reaktioner och anpassar mig 

efter det. Som Löfdahl (2014) skriver så kan studenten planera sina undersökningar så att 

genomförandet är flexibelt och att studenten kan flytta sig någon annan stans så att barnen inte 

blir störda eller upplever obehag. Då min observation rör en specifik fråga och situation bör 

jag ta frågan om flexibilitet och att planera observationen på ett bra sätt med mig i arbetets 

gång. 

Samtliga vårdnadshavare och föräldrar informerades om studiens syfte och den planerade 

observationens genomförande. Jag kunde mottaga samtycke för deltagande för sex av totalt 

nio barn, ett av de sex barnen deltog aldrig i ateljén under observationstillfällena. Ingen 

vårdnadshavare eller förälder motsatte sig barnets deltagande. De barn vars vårdnadshavare 

har samtyckt figurerar som individer i studien övriga barn finns med som ett kollektiv.  
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

Med avstamp i studiens frågeställning om hur barns estetiska uttryck och språkande kan ta sig 

uttryck, samt inverkan mellan miljön och barnens skapande, kommer jag nedan att redogöra 

för resultaten som framkommit ur observationerna. Jag börjar med att ge en överblick över de 

stora dragen av resultaten för att där efter göra en närmare redogörelse och analys.  Barnen, 

vars föräldrar har medgivit deras medverkan i min observation, finns med som exempel och 

benämn med sitt namns första bokstav och de är J, E, A, L och M. Barnen, vars föräldrar inte 

har svarat, finns med som en bakgrund och ett kollektiv. Ingen förälder motsatte sig något 

barns medverkan. Slutligen redovisar jag för hur miljön och materialet i ateljén kan inverka på 

barnens skapande. 

 

6.1 Helhetsintryck och sammanfattning av meningsinnehåll  

Observationen ägde rum i förskolans ateljé, det är en miljö rik på lättillgängligt material vilket 

är framställt och arrangerat på ett estetiskt tilltalande sätt. Ateljén är rymlig och har stora 

fönster med mycket ljusinsläpp. Den pedagogiska miljön i ateljén erbjuder rika förutsättningar 

för barnens lärande.  

Det var några dagar före Lucia och barngruppen hade påbörjat ett gemensamt jullandskap. 

Temat med jullandskapet var gemensamt och skapandet fritt. Barnen fick välja individuellt 

vad de ville skapa och vilka tekniker och material de ville använda sig av. Barnen arbetade till 

största del enskilt men samarbetade, diskuterade och inspirerades av varandras arbete. Alla 

barn hade en tydlig bild av vad julen kan innebära. Huruvida de hade erfarenhet av att fira jul 

är inte känt för mig, men alla barn verkade ha en tydlig bild av vad ”jul” och ett ”jullandskap” 

skulle kunna vara. Några barns skapande låg nära temat och de använde sig av närliggande 

associationer som tomtar och stjärnor. Andra barn förhöll sig mer fritt och gjorde mer 

individuella tolkningar, vilka kunde visa på både en djupare och en grundare förståelse för 

julen och temat.   

Observationen under de två dagarna visade att barnen i och genom sitt skapande formade en 

tydlig gemenskap. De hade ett förutbestämt tema och tillsammans formade de en berättelse 

om julen. Alla barn som deltog, skapade sin del i den större berättelsen. Skapandet var inom 

de givna ramarna fritt och barnen hade med något undantag fri tillgång till det material som 

fanns tillgängligt i ateljén och de tog för sig av det. Det egna skapandet och det gemensamma 

fungerade parallellt i ett givande och tagande. Alla var drivande i sitt och intresserade av 

varandras idéer och de diskuterade fram och tillbaka. Barnen kunde uttrycka och konkretisera 

sina idéer, associationer och intressen estetiskt.  
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Det estetiska språket är centralt i ateljén och barnen uttryckte sig genom teckning, målning 

och konstruktion. Även sång (julsånger) och ljussättning vid jullandskapet var viktiga 

komponenter och jag tolkar det som en viktig del av helheten och den gemensamma 

julberättelsen. Barnen sjöng spontant olika julsånger, ibland några få barn, ibland flera 

tillsammans.  

Jag kommer här nedan att redogöra för de resultat som visar på barnens skapande uttryck och 

den process som skapandet utgör. Jag har valt att fokusera på den skapande processen framför 

resultat, då det är i processen som barnens sökande framåt och utveckling sker.   

 

6.2 Barns hundra språk och det estetiska skapandet 

Den centrala delen i ateljén utgjordes dessa dagar av det jullandskap som barnen hade 

påbörjat tidigare och som var placerat i en del av ateljén. Då projektet var påbörjat hade flera 

av barnen ett skapande som de kunde ta upp och fortsätta med. Det estetiska uttryck som fick 

mest utrymme var tecknandet och målandet samt formskapande i olika material, främst textil 

och trä. Där till sjöng barnen undertiden som de skapade, ibland var det några få barn som 

sjöng och stundtals fler. Den mesta delen av tiden i ateljén hördes sång, all sång utgjordes av 

julsånger. En del av skapandet bestod också av att arrangera en belysning vid landskapet, 

vilken bestod av några små lampor och ljusslingor. Effekten förstärktes när barnen släckte ned 

övrig belysning i ateljén. Jag förstår sången och ljussättandet som en del av en helhet där ett 

jullandskap och en känsla av julstämning som barnen pratade om som ”fin” och ”mysig” var 

viktig. Barnen diskuterade och resonerade med varandra kring sitt skapande, och satte ord på 

sina funderingar och tankar. Barnen uttrycker sig och relaterar till julen på olika sätt och 

genom olika material. De rör sig vant och lätt i ateljén och tar sig an arbete och material utan 

tvekan och de väljer utifrån en bred repertoar. Det kan vittna om en kunskap och kompetens 

som barnen tillskansat sig om estetiska språk och material. Några barn har ett par arbeten 

igång samtidigt som de växlar emellan.    

Alla barn verkar ha en uppfattning om jultraditionen, några en ytligare uppfattning och andra 

en djupare uppfattning. Utifrån de erfarenheter de har om jultraditionen hämtar de stoff till sitt 

skapande. Tomten är en central figur i traditionen liksom stjärnan, båda var motiv som de 

flesta barn använde sig av i större eller mindre utsträckning. Några barn gjorde också en del 

friare tolkningar eller gjorde associationer till egna intressen  

6.2.1 Tecknande och målande 

Barnen förberedde sitt målande genom att skissa upp den tänkta bilden. De var noggranna och 

många skisser var detaljrika.  
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För målande erbjöds barnen akryl-färger som de hjälptes åt att pytsa upp. De visade på 

kunskaper om olika färgblandningstekniker och diskuterade färgerna med varandra. A och E 

pratar om att blanda guldfärg. De visar på en kunskap om färgblandning och ett gemensamt 

experimenterande och resonerande. 

          (A) -Jag behöver guld! 

          (E) -Jag kan blanda guld, jag behöver mer gult. 

(A) Blandar olika gula nyanser och målar olika former. 

(A) -Den här guldfärgen älskar jag! Jag har blandat den själv. 

Konversationen mellan A och E var kort men båda engagerade sig en stund i att blanda till en 

guldfärg som de blev nöjda med. A målade olika detaljer på sin målning och E målade stjärnor 

och sjöng samtidigt på ”Blinka lilla stjärna”. Sången verkar fungera förstärkande och 

bekräftande i relation till målningen och i kombination skapades en helhet.  

Barnen i den här studien använder sig av varandra som inspiration och källa till kunskaper när 

de diskuterar och samarbetar i både gemensamt och individuellt skapande. På så sätt kan de 

skapa en förståelse för vad till exempel julen är och även öppna upp för andra nya 

möjligheter. Många barn alternerade mellan skapandet inom de gemensamma ramarna och de 

egna idéerna, men många gånger var även de egna idéerna kopplade till det gemensamma 

projektet. Barnens idéer och inspiration kan komma från en mängd olika håll men i ateljén 

tillsammans med förskolläraren formas förutsättningarna för hur barnen kan ge uttryck för 

och spinna vidare på sina idéer. När miljön är inbjudande och tillgänglig för barnen har de 

större möjlighet att ta egna initiativ.  

6.2.2 Fler ämnen möts i det estetiska uttrycket 

Barnen målade och skapade tomtar och stjärnor i olika material, de jämförde och inspirerades 

av varandra och de diskuterade och kommenterade sina egna och varandras resultat med utrop 

som ”Tadaa! Wow! Vad häftigt! Vad fint!”. Stjärnor och stjärnhimlar sattes upp undan för 

undan över jullandskapet och tomtar placerades ut med stor nogsamhet. E som berättade att 

hen är intresserad av rymden skrev namnen VY-SKUTAC, NEBELOSA, VY KENLOR 

MELORIS och BIDELCUS vid sina stjärnor. Här fanns ett gemensamt skapande med 

utrymme för personliga uttryck och intressen. E kopplade troligtvis samman innehållet i 

jullandskapet med egna naturvetenskapliga kunskaper. Fler uttryck och språk får ta plats i en 

större helhet.  

Nästa dag stod J, E och A tillsammans med några andra barn och målade vid stafflierna. J har 

ställt fram sitt staffli och får hjälp att sätta upp ett papper. J skissade upp olika 

sammanhängande abstrakta former och gick sedan till fönstret och tog en av de stora 
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penslarna som står där och hämtade sedan färg på små fat vilka placerades på en stol bredvid 

staffliet. J vände sig sedan mot E och ropade: 

(J) -E! Behöver du röd? Eller orange? 

Ger fat med färger till E. 

Står och målar ett tag och vänder sig till kompisen bredvid efter en stund. 

(J)-Vad gör du? Är det en motorsåg? 

-Ja det är det. 

(J)-Jaha… 

-Vad gör du? 

J svarade inte. 

J fortsatte att måla under tystnad och jag fick inte veta något mer om målningen. Men J höll 

sig till grundskissen och de ursprungliga formerna i målningen och målade med fokus och 

eftertanke. Js målande kom till uttryck genom abstrakta former och färger, hen tog flera 

gånger ett steg tillbaka från staffliet och betraktade det målade för att sedan fortsätta.  

E har suttit på golvet och färdigställt en detaljerad skiss över solsystemet, den har hen satt upp 

på ett staffli och har tagit emot färgburkar från J. Kanske var den nya skissen en fortsättning 

på bilden från dagen innan med de namngivna stjärnorna.  

 

J vänder sig till E och frågar vad hen gör. 

(E) -Planeter. Det är solsystemet och här är ett asteroidbälte mellan Mars och Jupiter.  

Ritar strålar från en liten planet. 

(E) -Vet du, den här strålar, det är Venus den kan man se, jag gjorde det en gång.  

Börjar blanda färger och målar med koncentrerad min.  

Vänder sig till mig. 

(E) -Jag gör planeter. Jag är väldigt intresserad av planeter. 

Tar gul färg och duttar på målningen. 

Sjunger för sig själv: …och stjärnorna på himmelen de blänka… 

Byter färg, målar vidare.  

(E) -Ja! Då har jag gjort Uranus! 
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Tar ett steg tillbaka och tittar.  

Vänder sig till A vid staffliet bredvid och de resonerar och berättar om sina målningar 

och diskuterar färgblandningar.  

Tar svart färg och börjar måla svart runt stjärnorna. Målar fläckar på solen. 

(E) -Så här! E tittar konstaterande på målningen och funderar några sekunder.  

(E) -Jag är inte klar på länge. 

(E) -Kolla här A, jag målar solfläckar. 

(A) -Ska du göra hela svart? 

(E) -Nej, inte hela, bara runt om kring. 

(E) -J! Nu har jag gjort mycket mer. 

Förskolläraren J kommer och tittar. 

(Förskolläraren J) -Vad är det här? 

(E) -Det är vintergatan, om man tittar riktigt noga kan man se… eh… detaljer. Så här… 

Målar mer svart på bakgrunden och snart är målningen klar.  

 

Här hade E rört sig en bit bort från det gemensamma projektet och det egna intresset gavs 

större utrymme. Samtidigt som hen sjöng på ”Staffansvisan” vilket jag förstår som att Es 

tankar och associationer fanns kvar vid stjärnhimlen och jullandskapet. Egna intressen 

uttrycktes inom ramarna för temat och jag ser hur fantasi och vetenskap kombinerades och 

uttrycktes genom målandet. Stjärnhimmel - julen och astronomin – allt möts i lek, skapande, 

vetenskap och utforskande. Men framför allt gav E uttryck för sina intressen och hade både 

möjlighet och kunskap att uttrycka det med ett mångdimensionellt språkande eller ”100 

språk”.  När barnens skapande och uttryck är fritt och de erkänns i sin kompetens så har de 

möjlighet att koppla ihop arbetet i projektet med egna intressen och idéer. Detta ger ett rikare 

innehåll i skapandet och en rikare förståelse där barnen ser hur olika kunskaper kan hänga 

samman. Genom att barnen använder sin fantasi och sina kunskaper i olika språkande och 

uttryck så kan de få möjlighet att utvecklas och få nya förståelser för både sin omvärld och sig 

själva. 

6.2.3  Utforskande skapande 

De flesta av tomtarna, stjärnhimlarna och de andra objekten till jullandskapet skapade barnen 

kring ett stort bord där en mängd material var samlat. Barnen arbetade både enskilt och 
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tillsammans och de var noga med hur de arrangerade objekten i landskapet. Samtliga barn 

befann sig under längre eller kortare tid här men alternerade med egna projekt som var mer 

indirekt kopplade till jullandskapet. Jag uppfattade att allt barnen gjorde ändå var kopplar till 

det gemensamma projektet på något sätt. 

J hittade ett stort rött tyg som fångade både hens och flera andra barns intressen. 

  

J breder ut det röda tyget på golvet, tittar på det släta tyget och börjar gå runt på det 

längs med ytterkanterna. 

E ansluter till J och de går runt på tyget som att de mäter upp dess storlek. Två andra 

barn ser J och E och vill deltaga. 

(E) -Vi ska ha det ända hit! Visar på andra sidan rummet.  

(E) -vi ska ha det ända till rymden! …till Pluto! …till Mars! …till mamma!  

Barnen pratar entusiastiskt om vad de skall göra med det stora tyget. Efter en stund 

lämnar E tyget på golvet och går till bordet och sätter sig. J fortsätter att arrangera och 

lägga ut tyget på olika sätt. 

Förskolläraren J, frågar vad J har tänkt med tyget. 

(J) -Jag ska klippa ut en rund ring.  

(Förskollärare J) -Rita ut hur du vill ha ringen.  

 J hämtar penna och ritar en ring på tyget. 

(J) -Klar! 

En kompis kommer fram och de viskar tillsammans. De börjar rita cirklar på tyget 

tillsammans. De börjar lägga till andra delar, olikformade träklossar (spillmaterial) och 

mindre tygbitar samtidigt som de sjunger julsånger. 

Det ser ut som ett rött landskap med olika formationer och mönster.  Det finns en tydlig 

struktur och J är målmedveten och har en tydlig idé om vad hen gör. Det finns en estetik 

och eftertanke och det J gör är viktigt för hen. 

(Förskolläraren J) -vad gör ni för något?  

(J) -Vi ska göra ett tomteland och här är en båt 

Fler barn ansluter och är intresserade av Js arbete.  
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Det stora röda tyget fascinerade barnen och i deras fantasi blev det enormt stort, nästan 

oändligt. De stora måtten som tar sig ut i rymden blandades med de vardagliga, det här 

rummet och ”mamma”. Kanske blev de avbrutna i sina fantasier av förskollärarens fråga och 

därför började rita cirklar, möjligen tog projektet med det stora tyget en ny riktning där. Jag 

uppfattade det som att Js svar låg närmare vad hen kanske tänkte att förskolläraren ville höra 

än vad som stämde med verkligheten.  J jobbade engagerat med tyget under nästan en timmes 

tid och flera andra barn lockades dit men stannade kortare stunder för att sedan återvända till 

sitt eget. I likhet med den abstrakta målningen som J gjort tidigare, så fanns även här en 

struktur, estetik och riktning. J jobbade eftertänksamt och målmedvetet med tyget och de delar 

som applicerades på det. När det var klart placerade J det vid jullandskapet.  

Förskolläraren tar förhållandevis lite plats i ateljén under dessa dagar. Barnen arbetar på och 

får stöd och bekräftelse i sitt arbete men lite styrning och guidning, förmodligen för att 

behovet av styrning var begränsat. Genom estetiken får barnen ett språk och uttryck och kan 

konkretisera idéer och fantasier som är både storslagna, abstrakta och vardagliga.  

 

6.3 Miljön som den tredje pedagogen 

Ateljén är rikt utrustad och anpassad efter barnens arbete där och barnen förhöll sig till 

materialet med vana, trygghet, kännedom och intresse. I ateljén fanns hyllor med 

naturmaterial som barnen hade samlat, som de kunde använda i sitt skapande, det fanns 

material som torkade citrusfrukter, torkade blommor stora kärnor och frökapslar och annat 

liknande material som barnen kunde teckna av eller skapa stilleben med. Det fanns olika 

material tillexempel spillmaterial från trä och glas samt diverse återbruksmaterial för mindre 

byggen. Det fanns många olika sorters färger, pennor, kritor, kol och penslar, de flesta var 

lättåtkomliga för barnen men somliga stod högre upp. De som stod lättåtkomliga för barnen 

var uppställda på ett estetiskt tilltalande sätt i färgskala på skivor av olika slag. Barnens 

skapelser och målningar var uppsatta i ateljén på väggarna och i taket. I ateljén fans också 

många gröna växter vilket gav ett behagligt intryck. Det finns ett stort och ett mindre bord och 

golvyta där de kan arbeta på golvet eller ställa upp stafflier. Materialet står framme och är 

lättillgängligt och estetiskt tilltalande. Det var en miljö som jag uppfattar var uppbyggd för att 

inspirera och locka barnen till skapande och utforskande. Det var en rik miljö som kunde 

öppna upp möjligheter för både estetiskt skapande och relationsskapande. Det kunde synas 

genom barnens sätt att ta sig an materialet och hur de relaterade till varandra och hur de 

samarbetade och diskuterade sina arbeten med varandra.  

Barnen kom in i ateljén och tog sig an arbetet och materialet direkt. De visste vad de skulle 

göra och vad de själva ville göra. Projektet och idén var påbörjad sedan tidigare och de var i 

processen redan. De flesta barn hade påbörjar material som de kunde fortsätta med. Det 

påbörjade materialet hade där med en inneboende historia av tidigare tankar och idéer och en 

materiell agens som barnen kunde spinna vidare på. Atmosfären i ateljén var lugn och barnen 
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var koncentrerade på det de gjorde, ljudnivån var låg och jag hörde diskussioner och till och 

från sång. Barnen interagerade med varandra och intra-agerade med miljön i ateljén och det 

material som fanns där. Till och från i arbetet kunde ett barn släppa sitt arbete och gå runt i 

ateljén och prata smått med de andra barnen och undersöka det andra materialet som fanns 

där. De gick runt bland hyllorna och plockade upp ett ting som de kände eller luktade på. 

Ibland fungerade de här vandringarna inspirerande och barnet tog med sig nya föremål och 

material till sitt skapande och andra gånger verkade det fungera främst som avkoppling eller 

eftertanke en stund innan de återvände till sitt arbete.  Här kan vi se hur även de små tingen 

har agens och det skedde en intra-aktion mellan tingen och barnen. Barnen sökte upp tingen 

men tingen och materialet påverkade också barnen till inspiration eller eftertanke. 

Jullandskapet var centrum för projektet och den historia som barnen skapande. Barnen 

lockades hit och det blev en samlingsplats där de diskuterade och ordnade och arrangerade 

med objekten och belysningen. Det var viktigt för barnen att det var fint och mysigt. 

Jullandskapet växte undan för undan och barnen verkade utveckla en stark gemenskap här.  

Det röda tyget lockade många barn, dess agens låg troligen främst i dess storlek och färg. J 

provade och mätte upp tygets storlek genom att följa dess ytterkant och gå runt det flera varv. 

E anslöt och de provade storleken tillsammans och började fantisera vidare om dess storlek 

och möjlighet. Här syns ett samhandlande i interaktioner och intra-aktioner mellan J och E 

och mellan dem och det röda tyget. Här tolkar jag det som att det är lek och utforskande som 

är de mest drivande krafterna i skapandet.   

När stafflierna togs fram lockades barnen dit. Dels associerades sannolikt stafflierna med 

målande och kanske även målande i större format än vad som ofta fanns utrymme för på 

borden. De barn som tyckte att det var roligt lockades dit. Där till kan barnen ha uppskattat 

staffliernas funktion som ger användaren möjlighet att enkelt överblicka en målning, att röra 

sig relativt fritt och kunna ta ett steg tillbaka få ett annat perspektiv på bilden. Jag såg ofta att 

barnen gjorde just så, de tog ett steg tillbaka och betraktade sin målning och de diskuterade 

och jämförde med varandra.  
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7 DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att lyfta fram barns estetiska språkande under arbete i 

ateljémiljö. De resultat som framkommit genom observationerna stämmer överens med och 

bekräftas av tidigare forskning. Barnen samarbetade och resonerade kring sina projekt och 

med vana och kompetens agerade de självständigt under skapandeprocessen.    

När förskollärare har gedigna kunskaper om barns skapande, om processen och barnets egen 

drivkraft så tror jag att de kan utforma undervisningen på ett sätt som blir mer utmanande och 

stimulerande för barnen. 

7.1.1 Det gemensamma mervärdet 

Det var tydligt att samarbetet och gemenskapen i ateljén var viktig för barnen, de bildade 

själva mindre grupper av den större gruppen, även om alla förhöll sig till det gemensamma 

projektet. Diskussionerna och samarbetet gav, som jag uppfattade det, ett stort mervärde i 

både meningsinnehåll och utveckling i skapandet. Den bilden bekräftas också av Sun Kim och 

Farr Darlings studie (2009) som visar hur barnen i en liten grupp kunde forma och jämföra 

sina tankar och idéer genom diskussioner och där igenom utvecklas. Även Änggårds 

avhandling (2005) bekräftar den bilden och hon jämför också barnens skapande med leken. I 

leken liksom genom skapandet kan barnen prova nya vägar och testa nya tankar där andra 

resultat är möjliga. Barnen diskuterar och resonerar kring sina egna arbeten och kring 

varandras och arbetet kan utvecklas ytterligare eller ta nya vägar. Barnen hittar också 

inspiration hos varandra och kan testa och utveckla idéer tillsammans. Detta är särskilt tydligt 

i den sekvens där J, E och några andra barn utforskar möjligheterna med det röda tyget, hur de 

föreställer sig dess enorma storlek och hur resultatet med tyget och delarna som appliceras 

hela tiden verkar stå öppet. På liknande sätt som Änggård (2005) beskriver så riktar sig 

barnen i mycket till varandra i sitt skapande. 

7.1.2 Barnens estetiska språkande 

Genom skapandet får barnen möjlighet att utveckla sina uttryck och sitt språk, framför allt det 

estetiska språket. Barnen kombinerar olika uttryck och ämnen i en helhet. Bild, konstruktion, 

sång och ljussättning bildar en helhet och de skapar utrymme för de egna intressena och 

tankarna. Det estetiska utforskandet och leken ligger nära varandra och utgör inspiration för 

den andre. Den bilden bekräftas av Häikiö (2007) som skriver att barnen får tillgång till ett 

lekfullt kreativt utrymme genom det estetiska skapandet och får här möjlighet till reflektion 

och utveckling. Barnen i den här studien var fria att forma sitt eget skapande inom ramen för 

det gemensamma projektet. När barn möts av tilltro till den egna kompetensen tror jag att de 

får större möjligheter att utveckla sitt språkande och sina personliga uttryck.  
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7.1.3 Lyssna till barnens estetiska språkande 

Genom att vara närvarande i den skapande processen och lyssna till barnens estetiska 

språkande kan den vuxna vara en aktiv del och stödja barnen i utforskandet. Förståelsen för 

och meningsskapandet i processen kan få både en ökad bred och fördjupning. Detta bekräftas 

av Marmé Tompson (2017) som skriver att den vuxnes barnsyn och kultur påverkar hur 

barnets berättande uppfattas av den vuxne. Marmé Tompson skriver vidare att ett aktivt 

lyssnande är viktigt för den vuxnas förståelse. Det är när vi deltar i barnens skapande process 

som vi kan få veta något om barnets egna tankar och meningsskapande. Hon menar att det är 

mellan individer och mellan skapande individer och objektet som berättandet finns. När 

barnen släpper de närmaste jul-associationerna med tomtar och stjärnor och beger sig ut på ett 

eget mer okänt utforskande om vad julen kan innehålla så tror jag att lärandet blir större och 

barnen kan skapa sig egna relationer till kunskap som utgår från dem själva.  

7.1.4 Miljön som den tredje pedagogen 

Barnens estetiska språkande skedde i intra-aktion med de omgivande tingen och materialen. 

Ateljén är skapad och anpassad för barnen och för att inspirera till utforskande och lärande 

och den för barnen välkända miljön utgjorde en viktig faktor för barnens möjligheter att agera 

självständigt i ateljén. De har besökt ateljén många gånger och den är en del av deras vardag 

på förskolan och det tror jag är en viktig förutsättning för att de skall kunna agera 

självständigt och utvecklas i sina personliga uttryck. Ateljéns estetiskt tilltalande miljö och 

dess utformning som syftade till att inspirera till utforskande och lärande speglar tydligt det 

som Strong-Wilson och Elis (2007) har skrivit om betydelsen av miljön som en viktig 

pedagogisk faktor.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Den här studien är en observationsstudie, genomförd med två stycken drygt timslånga 

observationer. Jag valde att göra ostrukturerade observationer för att på bästa sätt kunna fånga 

upp vad jag uppfattade som viktigt för barnen som deltog. En strukturerad observation hade 

kunnat leda min uppmärksamhet till viktiga sekvenser men risken hade varit stor att oförutsedda 

och viktiga sekvenser hade kunnat förbises. Observationstillfällena gav ett innehållsrikt 

material men med en större kvantitet i data hade barnens eget meningsskapande i skapandet 

troligtvis kunnat få mer utrymme, vilket var en ursprunglig idé. 

Några personuppgifter från barn eller personal var inte relevanta men ett samtycke till barnens 

deltagande i studien har inhämtats från vårdnadshavare. Ett brev med en kort presentation av 

mig som student och av studiens syfte skickades ut via den aktuella förskolan. Efter några 
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påminnelser hade de flesta vårdnadshavare tagit ställning och ingen motsatte sig barnets 

deltagande. Det gjorde att det fanns tillräckligt många deltagare i studien för att den skulle 

kunna genomföras. Dock hade insamlandet av samtycke dragit ut på tiden så mycket att alla de 

från början inplanerade observationstillfällena inte kunde genomföras. Det begränsar materialet 

en del och jag tror att det hade varit positivt för studien om alla observationstillfällen hade varit 

möjliga, då hade jag kunnat följa förändringar i ateljén under en viss tid och jag hade kunnat 

följa hur barnens skapande utvecklades under några dagar. Det hade varit värdefullt för studien. 

 

7.3 Vidare forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att titta närmare på barns abstrakta skapande 

och hur de använder färger, former och strukturer. Jag såg kortare exempel på det abstrakta 

skapandet under observationstillfällena men har även observerat det under VFU. Det är inte 

klotterritande som det är tal om utan det är något annat och det har varit uppenbart viktigt för 

barnen. Där till skulle det vara intressant att studera de minsta barnens meningsskapande i en 

estetiskt skapande situation. Ofta har jag sett att de minsta barnen glöms bort lite eller 

prioriteras inte om tillgängligheten till eller i ateljén är begränsad. Jag tror att det generellt 

behövs en ökad kunskap om de små barnens eget skapande. 
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