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Sammanfattning 
Denna uppsats har till syfte att undersöka om det är möjligt att som pedagog tälja 
leksaker i en barngrupp medan barnen leker. Undersökningen har även inriktats mot om 
det egna förhållningssättet till själva utförandet av att tälja leksaker, kan ha inverkan på 
barnens lek. En frågeställning har då varit om leksakers utformning har betydelse för 
barns fantasiutveckling. Den egna utvecklingen av gestaltningsförmågan har också 
observerats. En kvalitativ forskningsmetod har legat till grund för undersökningen som 
kan jämföras med en aktionsstudie. Jag har varit aktiv observatör av både mig själv och 
den barngrupp jag utfört undersökningen i, vilket har dokumenterats i dagboksform. 
Bearbetningen av materialet i asp har endast utförts med hjälp av en täljkniv. Intervjuer 
har gjorts för att kunna jämföra de egna observationerna med intervjusvaren. Min egen 
förförståelse som kopplats till de litteraturstudier som gjorts har legat till grund för en 
hermeneutisk tolkningsansats. Resultatet av studien visar att det är möjligt att tälja 
leksaker i barngrupp medan barnen leker, där det egna förhållningssättet är en del av det 
resultatet. Undersökningens visar även att aktiviteten i sig påverkar barnens lek. Om 
leksakers utformning har någon inverkan på barns fantasi ges inget entydigt svar på. 
Denna fråga kan möjligtvis besvaras genom ytterligare forskning. 
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Carving toys in the preschool 

Sarah Hammar 

Abstract 
The main purpose of this essay is to study if it’s possible for the teacher to carve toys 
while the kids are playing. The research is also aimed at if my own standing point 
towards the action of carving toys can affect the children’s play. An issue to that has 
been if the shape of the toys has any impact on the development of the children’s 
imagination. Apart from that I have also studied the development of my own ability to 
shape toys. The research is based on a qualitative study with interviews and 
observations which I have compared to each other. I have used a hermeneutic approach 
when I have interpreted the results. I have actively observed both myself and the group 
of children in which I have conducted my research. My research is documented in the 
form of a diary. The processing of the aspen wood has been made solely using a carving 
knife. The result of the study shows that it is possible to carve toys in preschool while 
the kids are playing. The study also shows that the activity, in itself, has an effect on the 
children’s play. There are no unambiguous answers to if the shape of the toys has an 
impact on children’s imagination. It is possible that further research will lead to an 
answer to that issue. 
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1 Inledning 
Ett av mina minnen från barndomen är av de vuxnas händer. Det var händer som var 
aktiva med olika göromål. Händerna var säkra på sin sak, de kunde så otroligt mycket. 
De kunde baka, diska, hjälpa, tälja, trösta med en fascinerande självklarhet. Jag minns 
särskilt en kniv i trä som min far gjorde till mig. Kniven var en helt riktig kniv som jag 
såg det, men den hade tidigare varit en gren som hittats på marken i skogen. Den 
förvandlingen kunde ske tack vare kunskapen som min fars händer ägde. Denna 
förvandling var något som ivrigt studerades under långa stunder. 

Under min utbildning till Waldorfförskollärare berättade en av våra lärare om ett av sina 
barndomsminnen. Hennes far var hantverkare och ibland fick hon följa med honom till 
arbetet. Hon berättade att hon inte fick röra något medan hon var där. Hon fick däremot 
sitta och titta på när fadern arbetade. När hon sedan som vuxen skulle tälja i trä 
upplevde hon det som att händerna spontant visste vad de skulle göra, vilka handgrepp 
som var nödvändiga i ett visst skede. Hon var säker på att hennes iakttagande som barn 
fanns bevarat i hennes händer utan att de tidigare hållit i en kniv för att tälja. 

Maja Aase (2002) skriver följande i texten Handen är lekens mor, om handens kunskap. 

Men det är ju inte i huvudet mammandet händer. Det händer i händerna och den bästa 

förberedelsen inför föräldraskapet är att träna på hammare och spik och sova med 

verktygslådan – den och ingen annan är mammans bästa vän.(Aase, 2002) 

Detta kan nog även fungera som ett råd för blivande förskolepedagoger på grund av att 
våra händers arbete tas nog allt som oftast för given. Att kunna upplevs ibland som en 
sämre sedd syster till att veta. Bernt Gustavsson (2002) professor i pedagogik, menar i 
sin bok Vad är kunskap, en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, att tre former 
av kunskap bör vara representerade i en god utbildning. Dessa tre benämner han som att 
veta, att kunna och att vara klok. Vidare påpekar Gustavsson att de praktiska formerna 
av kunskap under lång tid haft en underordnad ställning och det har skett en tilltagande 
fokusering på teoretisk kunskap. Han menar att det lämnar både människor och central 
kunskap efter sig och ser det som en viktig uppgift för skola och utbildning att förbättra 
dessa kunskapers ställning. 

Vi har löpande under vår studietid övat oss i trähantverket. Vi har fått prova på olika 
tekniker och våra arbeten har resulterat i olika föremål för barn att leka med. För 
exempel har vi gjort djur, människoliknande figurer, små möbler, båtar, vagnar och 
mindre hus. Ett syfte med detta övande har varit att vi som färdigutbildade pedagoger 
ska kunna tillverka egna leksaker när vi kommer ut i arbetslivet. Jag har undrat om det 
är möjligt att genomföra i barngrupp den dag jag arbetar som pedagog. Jag kan tänka 
mig att det är två skilda saker att tälja enbart med vuxna och att ansvara för en 
barngrupp under tiden som man täljer. Dessa funderingar väckte intresset för att helt 
enkelt försöka tälja leksaker utanför studiesituationen. 

När jag tidigare har arbetat som barnskötare på både kommunalt drivna förskolor och 
Waldorfförskolor, har jag aldrig upplevt att någon pedagog använt täljkniv för att snida 
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leksaker inomhus. Jag har däremot varit med om att det förekommit ute i skogen när vi 
varit på utflykt. 

De flesta Waldorfförskolor jag varit på har få egentillverkade leksaker i trä. De 
träleksaker som funnits har till största delen varit köpta av en tillverkare av dessa och 
sett likadana ut. Däremot har det förekommit många egentillverkade dockor, djur, bollar 
som varit tillverkade av garn, ull eller tyg. Varför det förhåller sig på det sättet blev jag 
nyfiken på. Kan det vara så att det helt enkelt är för svårt att tälja i barngrupp och lättare 
att sy, sticka eller virka? 

Med uttrycket tälja i barngrupp menar jag att pedagogen täljer i trä under exempelvis 
barnens lekstund. Med andra ord istället för att sy, sticka, stryka eller förbereda 
måltiden med mera som är vanligt förekommande sysslor inom Waldorfförskolan, täljer 
pedagogen och barnen leker. Alla de ovan uppradade sysslorna blir genom pedagogens 
utförande till levande förebild för barnen. Jag vill betona att mina förväntningar på 
undersökningen inte är att undersöka om det går att sitta och tälja i ”godan ro” utan att 
bli störd av barnen. Utan förväntningen ligger i att undersöka om det är möjligt att 
utföra denna syssla samtidigt som man är helt uppmärksam på barngruppen och kan 
bemöta barnens behov av stöd av olika slag från den vuxne. En av mina handledare på 
VFU förskolan citerade Anne Widmark som varit verksam som lärare för blivande 
Waldorfpedagoger. Widmark betonade vikten av att barnen måste få uppleva inte 
enbart att något skapas genom att man lägger till (som vid stickning för exempel, egen 
anmärkning) utan att en form även kan skapas av att man tar bort (som vid täljande i 
trämaterial, egen anmärkning). Jag undrar om det är möjligt att göra i dagens 
förskolegrupper. 

Nu är det ju ingen självklarhet att de leksaker som finns på våra förskolor över lag 
erbjuder barnen leksaker i naturmaterial utan det förekommer i mycket hög grad 
motsatsen. I dagarna har nyhetsprogrammen varnat för bly i vissa leksaker i plast så en 
funderare på vad vi erbjuder våra barn skulle inte vara bortkastad i vår tid.  

Jag har valt att koncentrera mitt arbete inom Waldorfpedagogiks verksamhet vad det 
gäller tingen och det rent praktiska utförandet medan jag i teoridelen kommer att beröra 
även leksaksmaterial inom traditionell förskolepedagogik och tidigare forskning om 
leksaker. När jag använder begreppet leksaker i till exempel mitt syfte menar jag saker 
som barn kan leka med. Jag menar inte saker som har en specifik form, som går att köpa 
flera av samma sort utan egentillverkade saker som barn kan använda i sin lek. När jag i 
teoridelen använder begreppet leksaker används det så som författarna och forskarna 
använder begreppet. 

1.2. Syfte 
Mitt huvudsyfte med arbetet är att undersöka om det är möjligt att själv sitta och tälja 
leksaker i barngrupp medan barnen leker. Ett annat syfte är att studera om min aktivitet 
med att tälja har betydelse för barnens lek. Till sist är syftet att, så långt det är möjligt 
under de förutsättningar som råder, göra ett försök att följa min egen utveckling av 
gestaltningsförmågan.  
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Frågeställningar 
• På vilket sätt är det möjligt, om det är möjligt, att tälja i barngrupp när barnen 

leker? 

• Har mitt förhållningssätt till arbetet med att tälja betydelse för barnens lek? 

• Vilken betydelse har leksakers utformning för barns fantasiutveckling? 

• På vilket sätt kan jag studera min egen utveckling av gestaltningsförmågan? 

2 Bakgrund 

2.1 Praktiska förberedelser 
Tidigt denna sommar beställde jag två verktyg i handsmitt stål. Det jag beställde var en 
slöjdkniv vars blad är 8 gånger 50 mm och skaft av trä. Även en ett litet stämjärn fick 
det bli. Förutom dessa verktyg har jag tänkt använda en lite större täljkniv och en 
hopfällbar så kallad japansåg. Sågen används till att såga lämpligt material, knivarna till 
att tälja. 

Mitt nästa projekt blev att fundera ut hur jag skulle förvara dessa verktyg när jag kom 
till förskolan. Att lägga fram dem på bordet vid min arbetsplats var uteslutet av 
säkerhetssjäl. Jag behövde någon slags förvaring som minskade risken för att barnen 
kunde få tag i en kniv och riskera att skada sig själv eller andra. Efter en del klurande 
bestämde jag mig för att tillverka en väska av tyget från ett par gamla jeans. Jag klippte 
av hela det ena benet och vek in en tredjedel så att tyget blev dubbelt och klippte sedan 
den sista tredjedelen till ett lock. Det fungerade bra utan att jag sytt ett enda stygn. Det 
blev en mycket enkel väska som inte har några som helst utsmyckningar med tanke på 
att detta inte ska vara något som blickar dras till och väcker intresse. Den ska smälta in 
och då jag ofta har jeans när jag arbetar tror jag att det kan fungera bra. 

Om förskolan skulle få det jag tillverkade var också en fråga att ställning till. Spontant 
ansåg jag att det var självklart men efter ett samtal med min handledare var det inte lika 
klart. Dels behöver jag de färdiga alstren till min redovisning som jag visserligen hade 
kunnat låna för det tillfället. Dels är det inte syftet med mitt arbete att göra leksaker till 
barnen utan att undersöka om det är möjligt med barnen lekande omkring mig. En 
annan fråga var om mina arbeten skulle vara kvar på förskolan mellan mina besök. 
Fördelen med det borde vara att förskolläraren kunde observera och förmedla till mig 
om de användes och i så fall hur de användes av barnen. En nackdel skulle då vara att 
det kan ge otydliga signaler till barnen i fråga om de tillhörde mig eller förskolan vilket 
jag ville undvika. 
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2.2 Övande av hantverket 
En vacker augustidag i mitt föräldrahem i norrland började jag med mitt förberedande 
arbete med att skaffa material. Med sågen som följeslagare begav jag mig ner till 
älvstranden. Jag var på jakt efter alträd som jag tänkte skulle passa bra till mina arbeten. 
Jag tänkte att det skulle vara bra på grund av att det inte blir så mycket stickor av det 
träslaget, som kan ge obehag i små barnahänder. Med de ämnen jag trodde mig behöva 
väl hemma började jag tälja. Mycket snart insåg jag att jag glömde tid och rum. Tiden 
liksom tankarna flög. När jag tog en paus i arbetet tvivlade jag på om det verkligen 
skulle fungera i barngrupp. Min förhoppning var att hinna öva upp min förtrogenhet 
med täljandet så att jag inte skulle sitta helt handfallen på förskolan, då även 
observation av barnens respons på mitt arbete skulle ingå i studien. Går det 
överhuvudtaget att tälja och samtidigt veta vad som händer runt omkring undrar jag. För 
att försöka öva upp detta beger jag mig, väl hemkommen till Stockholm, till en äng vid 
en gång - och cykelbana. Där fanns ett bord placerat där jag kunde sitta och arbeta. Där 
passerade allt som oftast människor och många hade hundar i sällskap. Jag bestämde 
mig för att observera alla som kom förbi utan att helt tappa koncentrationen i täljandet. 
Det fungerade hjälpligt. Det var allt för lätt att glömma min omgivning. Arbetet 
tvingade alla mina sinnen till fokusering på uppgiften. Långa stunder varken hörde eller 
såg jag något av min omgivning. Om jag hörde någon närma sig och jag tittade upp så 
höll mina händer upp med sitt arbete och väntade lydigt, eller snarare olydigt, på att min 
uppmärksamhet skulle återvända till dem. 

Jag hade bestämt mig för att tälja en familj. Frågor som då uppstod var –är skulle det 
vara en nutida figur eller något hämtat ur sagans värld och hur gestaltar jag vad, hur 
gestaltar jag en kvinna eller en man? Vidare ställningstaganden var hur mycket ansiktet 
skulle antydas, skulle det finnas näsa, mun, ögon eller borde det vara en helt slät yta? 
Efter prövande kom jag fram till att ansiktet ska antydas så lite som möjligt. Det 
beslutet motiverade jag med att barnets fantasi ska få uttrycka sig så fritt som möjligt. 
Utformningen av manlig eller kvinnlig figur försökte jag hitta i det kantiga och raka 
eller det mjuka och rundade. Provar olika former men har också en känsla av att 
arbetsämnet i sig drar åt ett visst håll och det kan vara svårt att veta om jag styrde eller 
följer. 

Bild 1, asp 
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Något som jag fick öva en hel del var att försöka undvika att tälja människofigurer med 
huvudform som liknade en ödlas (se bild 1). Ansiktet blev ofta trekantigt med ett 
utskjutande hakparti vilket gav ett uttryck som jag inte tyckte om. Jag började studera 
bilder och människor i min omgivning för att upptäcka vad som gjordes fel. Det visade 
sig att jag inte hade klart för mig var halsen sitter för att proportionerna ska bli de rätta. 
När jag uppmärksammat det blev det lättare att tälja ansikten med en mänskligare form. 

Något som jag upptäckte med valet av alträd som material var att det hade en tendens att 
spricka när det torkar (se bild 1 & 2). Fick då tips av min handledare att använda asp i 
stället vilket visade sig vara mindre benäget att spricka. Om aspen säger Jan Danielsson 
(2002) i boken Träd i marker och myter, att aspen är ett ljusälskande träd, genomblåst, 
genomlyst. Han liknar aspen vid ett bräckligt torn, byggt till ljusets lov och ära. Den 
fortsätter växa tills den knäcks av vinden och tvingas inse att inga träd växer till 
himmelen. Vidare förklarar Danielsson (2002) att asp använts till inte bara tändstickor 
utan även till båtbyggen, stängselvirke och snickerier både inom och utomhus. 

 En annan insikt var att de ämnen jag bearbetade var för stora om jag överhuvudtaget 
skulle hinna färdigställa mer än en figur under den tid jag ska vara på förskolan. 

 Bild 2 (al)  Bild 3 

2.3 Teoretiska förberedelser 
I detta skede av mina förberedelser inser jag att jag måste ta reda på mer om vad 
forskningen säger om leksakers struktur och form för att kunna gå vidare. Jag begav 
mig då till biblioteket på Lärarhögskolan för att botanisera bland titlarna. Jag sökte efter 
forskning om leksakers betydelse för barns utveckling och om skapande av egna 
leksaker. Det sistnämnda var svårare då det som fanns var rena instruktionsböcker i ”hur 
man gör” mer än ”varför man gör”. Det jag hittade i detta läge var Birgitta Almqvists 
(1991) bok Barn och leksaker. I ett mycket sent skede av den utmätta tiden för detta 
arbete fick jag tag i boken Barn och leksaker i lek och lärande skriven av Anders 
Nelson och Krister Svensson (2005). För att försöka få insikt i barns fantasiutveckling 
har jag använt bland annat Lev S Vygotskijs (2003) bok Fantasi och kreativitet i 
barndomen. Inte endast forskning om leksaker hade jag behov av utan även forskning 
kring olika sätt att se på kunskap och skapandeprocesser behövdes för att kunna tolka 
mig själv och göra observationer av barngruppen. Det jag framförallt då fann var Bernt 
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Gustavsson (2002) med titeln Vad är kunskap, en diskussion om praktisk och teoretisk 
kunskap. För att utveckla metoden har jag framförallt använt mig av Idar Holme och 
Bernt Solvang (1996) som har titeln Forskningsmetodik – om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. 

2.4 Litteraturgenomgång 
2.4.1 Historik och forskning om leksaker 

Birgitta Almqvist (1991) beskriver i boken Barn och leksaker att leksaker troligtvis 
funnits lika länge som mänsklig civilisation. Miniatyrföremål har påträffats i barngravar 
som man tror använts som leksaker. Föremålen har föreställt bollar, köksredskap, djur 
och människoliknande figurer. Vidare påpekas att leksakernas historia har mindre 
gemensamt med lekens historia än vad man kan tro. Leksaker nämns sällan i historiska 
skrivningar om barns lek. Leksaker nämns däremot i samband med vuxna på grund av 
att miniatyrföremål används vid folkfester och religiösa riter. I undervisande syfte 
användes dessa föremål i högre utsträckning än till barns lekar. Almqvist menar att ett 
genomgående tema i lekens historia är att barnen lekte mer med varandra än att de lekte 
med leksaker. Leksaker har länge betraktats som en struntsak vilket det engelska ordet 
’toy’ bekräftar när det betyder just ’struntsak’. 

Vidare hänvisar Almqvist (1991) till John Locke som var verksam under senare delen 
av 1600-talet och menade att leksaker kunde användas i undervisningen av barn. Han 
framställde ett spel som skulle motverka att barnen sprang ute på gatorna för att i stället 
sysselsätta sig hemma. Leksaker skulle inte främja lek med andra barn utan vara en 
hjälp för pedagogen eller stimulera så kallad ensamlek. Under 1700-talet tillverkades en 
rad leksaker med pedagogisk prägel. Dessa leksaker bestod mestadels av kortspel som 
skulle lära barnen geografi, historia, rättstavning och astronomi. Samma år som franska 
revolutionen (1789) började ett pussel säljas som tillverkaren menade var 

Lämpligt för instruktion av ungdomar i alla åldrar, utformat så att de ska lära sig älska Dygden 

och avsky Lasten. (Almqvist 1991) 

Inte förrän under 1800-talet blev leksakerna menade till att roa barnen. Barnen skulle nu 
själva få äga sina leksaker i stället för att låna vid undervisningssituationer. Vid samma 
tid förändrades synen på barnuppfostran från ett rent tuktande av barnen till små 
individer som genom gåvor kunde kontrolleras i sitt uppförande. 

Av historieskrivningen att döma har således leksaker för barn nästan alltid haft ett pedagogiskt 

syfte. Det är inte så förvånande om man betänker att leken i alla tider främst betraktats som en 

pedagogisk sysselsättning. Det kan vara ännu en förklaring till att leksaker fått en så 

undanskymd plats i lekens historia. Men, trots sina tydliga pedagogiska syften, har de inte 

heller fått någon framskjuten plats i pedagogikens historia. (Almqvist 1991) 

Lek är något som är nära förknippat med leksaker. Kent Hägglund (1989) resonerar 
kring begreppet lek i inledningen till boken Lek - teorier som är en sammanställning av 
flera lekteorier. Hägglund påpekar att i dagligt tal finns en kluven inställning till ordet 
lek. Ordet kan användas till att bagatellisera och nedvärdera någonting när man till 
exempel säger att något ”bara är på lek”. Han menar att lek ofta ställs som motsats till 



 

 7

allvar. Å andra sidan används ordet lek även för att beteckna något positivt när man 
säger att något är ”lekfullt” menar man att det är lustfyllt och härligt. Går något ”som en 
lek” är det något positivt och bra och lek är andra hälften i ordet kärlek. Men att leka 
med kärleken är negativt. 

I kapitlet om äldre tiders syn på leken hänvisar Hägglund (1989) till Aristoteles (384-
322 f Kr) som betonade lekens och lustens betydelse för undervisningen. Vidare nämner 
han Jean Jacques Rousseau (1717-1778) som menade att undervisningen för små barn 
helt skulle bygga på lek. Två andra som nämns är de tyska författarna Johann Wolfgang 
von Goethe (1749-1832) och Friedrich von Schiller (1759-1805) som båda var mycket 
fascinerade av barndomen och lekens möjligheter. Dessa två såg leken som ett 
pedagogiskt hjälpmedel och också som en grund för konstnärligt skapande. Den första 
som betonade leksakers betydelse var Friedrich Fröbel (1782-1852) en lärare som allt 
mer kom att intressera sig för de yngre barnen och ansåg att personligheten inte 
grundlades under skoltiden utan långt tidigare. Fröbel som var grundaren av så kallade 
”barnträdgårdar” i tyskland utarbetade ett lekmaterial bestående av bland annat bollar, 
klotsar, klot och så vidare, som fortfarande används på många förskolor. Han menade 
att barn är naturliga konstnärer och konstruktörer och att de behövde få möjlighet att 
arbeta med saker, konstruera och pröva. 

Hägglund (1989) beskriver även fyra olika klassiska teorier om barns lek. Dessa fyra 
teorier är; 

• Kraftöverskottsteorin. Barn och även högre djur har ett övermått av energi och 
livskraft. Leken är då ett sätt att bli av med överskottsenergin. Herbert Spencer 
(1820-1903) utvecklade den teorin. 

• Rekreationsteorin. Leken är avslappnande. När barnen är uttröttade väljer de 
ofta att leka i stället för att vila. I leken kan då barnen få ny kraft. Denna teori har 
haft minst betydelse. Här kan Moritz Lasarus (1824-1903) nämnas. 

• Övningsteorin. Det är medfödd instinkt som driver barnet till att i leken träna 
färdigheter som de behöver som vuxna. I leken ingår även estetiskt och konstnärligt 
skapande. Karl Groos (1861-1946) utvecklade denna teori. 

• Rekapitulationsteorin. En medfödd instinkt driver barnet att i sina lekar 
återupprepa hela människosläktets historia. Lek med pil och båge skulle då skildra 
det urtida jägarsamhället. Barnpsykologen Granville Stanley Hall (1846-1924) drev 
den teorin. 

I Hägglund (1989) finns ett kapitel om Helen B. Schwartzman, en amerikansk 
socialantropolog, som själv inte studerat barns lek utan hon har studerat andras studier. 
Läser man detta hittas ett kort avsnitt om leksaker. Där kan man läsa att i en amerikansk 
studie som gjorts, fick pojkar cirka 375 leksaksfordon under sin uppväxt medan flickor 
fick 17 stycken. I studier av barns lek på förskolor eller i laboratorieförsök visar det sig 
att flickor föredrar leksaksfordon lika ofta som pojkarna. Vidare kommenteras att det 
inte finns så mycket forskning om hur olika leksaker påverkar barns lek. 

Nelson & Svensson (2005) med titeln Barn och leksaker i lek och lärande menar att 
leksaker är en del av kulturen med betydelse och funktioner. Leksaker speglar den värld 
vi lever i samtidigt som de är artefakter, konstgjorda föremål som medverkar till att 
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samhället skapas. Leksaker saknar dock i ännu högre grad än kultur en teoretisk 
begreppsapparat, vilket försvårar kunskapsutveckling om dem. 

En studie som Nordiskt centrum för forskning om leksaker och pedagogisk media gjort, 
där 700 personer födda mellan 1910 och 1940 berättade om sina leksaker, framgick att 
de hade ägt i genomsnitt tre leksaker vardera som barn. I en doktorsavhandling av 
Nelson och Nilsson (2002) redovisas att barn mellan tre och fem år ägde drygt 500 
leksaker inklusive böcker vardera. Leksaksindustrin har en global omsättning 
motsvarande 700 miljarder kronor. Vidare beskrivs att tillverkningen av leksaker i stor 
utsträckning sker i Asien, som involverar barn i tillverkningen. Producerande barn 
tillverkar leksaker till konsumerande barn (Nelson & Svensson, 2005). 

2.4.2 Leksakers betydelse för barns utveckling 

Almqvist (1991) tar upp begreppen lågrealistiska och högrealistiska leksaker. Med 
lågrealistiska leksaker menas leksaker som i och för sig symboliserar bestämda föremål 
men som inte är verklighetstrogna. Högrealistiska leksaker är miniatyrkopior av saker 
som barnen är väl förtrogna med. Vidare menar hon att barn beroende på ålder har olika 
behov av realism i sina leksaker. Barn under tre år behöver realistiska leksaker som stöd 
för minnet. Medan barn från fem år leker mer fantasifullt med lågrealistiska leksaker. 
Almqvist betonar även att de leksakspreferenser, vilka leksaker de föredrar, beror på 
deras värderingar. Hon menar att barnen snabbt lär sig vilka leksaker som de vuxna 
tycker är bra eller inte. Barnen läser av de värderingar som finns i dess omgivning. 

I leken visar de inte bara vilken utvecklingsnivå de befinner sig på utan också hur de uppfattar 

de värderingar som råder i familjen. Leken är barnets språk. Leksakerna är orden i språket. 

(Almqvist 1991) 

Leksaker fungerar då som ett kommunikationsmedel mellan barn och vuxna och att de 
leksaker som barnen får säger mer om föräldrarna än barnen menar Almqvist (1991). 
Föräldrars val av leksaker till deras barn är förknippat med deras uppfattning om 
leksakers påverkansfaktorer. Almqvist menar att genom en socialisationsprocess 
tillägnar sig barnet uppfattning om de värderingar och normer och även om egna och 
andras sociala roller. 

Föräldrar fungerar som ”socialisationsagenter” när det gäller sina barns leksaker (med föräldrar 

avses här alla vuxna som har ansvar för fostran av barn). Forskning har nämligen visat att 

barns leksakspreferenser sannolikt är en effekt av habituering. Habituering innebär (i det här 

sammanhanget) att barnet redan tidigt blir tillvant att leka med vissa typer av leksaker. Därmed 

grundlägger föräldrar sina barn smak för vissa slags leksaker. (Almqvist 1991) 

Detta betyder inte att barn alltid följer föräldrarnas uppfattning om bra leksaker. Barnen 
kan söka sig till andra leksaker som en motvikt till miljöns rådande värdering. Att 
leksaker säger mer om vårt samhälle än om barnen poängterar Helga Geiger (1989) i 
följande citat hämtat ur en artikel i Tidskriften På Väg nr. 5/1989. 

Leksaker speglar det som lever omkring barnet, skapat av vuxenvärlden. Barn i alla åldrar 

bearbetar med hjälp av leksaker vad de erfar. Vi åker nu med bilar, alltså leker barn med bilar, 

vår tids symbol! Men ännu är en lantgård med häst och vagn lika sann? (Geiger 1989) 
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Anne Widmark (1983) funderar kring hur leksaker skulle se ut om barnen själva fick 
tillverka dem i Barnens leksaker, en artikel ur broschyren Barnens värld. Hon tror att de 
skulle vara enkelt utförda, tjäna till olika ändamål, vara formbara och framför allt inte 
vara kopior av föremålen i de vuxnas värld. Hon undrar vidare om det är de vuxna som 
skapar behovet av leksaker. 

Resultatet blir att finurliga hjärnor känner sig kallade att skapa en flod av mekaniska saker och 

sysselsättningsmaterial, varmed barnen skall tränas och uppövas före skolåldern och varmed 

de skall ”fördriva” tiden. (Widmark 1983) 

Widmark (1983) menar att om barnet får möjlighet att sysselsätta sig med en docka som 
enbart har antydda drag får barnet med hjälp av sin fantasi lägga till de känslor som de 
vill att dockan ska ha för att passa just den lek den ingår i. Genom att barnen använder 
sin föreställningsförmåga kommer rörelse och liv in i leken som vi vuxna omöjliggör 
om vi tillhandahåller leksaker som är färdiga, slutgiltiga i sin form. 

Rudolf Steiner talade om leksaker när han höll ett föredrag i Ilkley 1923. Steiner 
beskrev då vilken sorts leksaker han ansåg vara lämpliga för förskolebarnet. Han 
beskrev de så kallade ”vackra dockor” som helt igenom var en skapelse av det 
intellektualistiska, som leksaker vilket istället borde bytas ut mot dockor som ger ett 
uttryck i hållningen. Om man går efter det som uttrycks i hållningen, i människans hela 
förnimmelse, då kommer man till den enkla dockan, alltså något helt annat än den så 
kallade vackra dockan. Steiner (1923) visade då upp en snidad docka, som en elev i 
Waldorfskolan gjort, för åhörarna. 

För att bli uppfostrare gäller det alltså att vi kan se det estetiska i arbetet, så att vi kan få in en 

arbetets estetik när vi gör leksaker. Då närmar vi oss det, som barnet vill, utgående från sig 

själv. I vår civilisation har vi blivit nästan uteslutande nyttighetsvarelser, det är intellektualistiska 

människor, och därför för vi in allt möjligt uttänkt i barnens liv. (Steiner 1923) 

Här hänvisar Steiner (1923) senare i föredraget till Friedrich Fröbel, tysk 1800-
talspedagog. Steiner menar att Fröbels läggspel och pussel var en typ av saker som är 
allt för uttänkta för att barnen rätt ska kunna efterhärma. Vidare betonar Steiner att 
barnen inte kan efterhärma det som är intellektualiserat, de kan endast efterhärma det 
som de vuxna gör. I förskolan borde endast det få utvecklas, som är yttre efterhärmning 
av den yttre bilden av vuxnas verksamhet avslutade Steiner (1923). 

Göran Ekman (1991) påpekar i sin bok Slöjd och lek att Rudolf Steiner antyder att 
barnets individuella livskrafter, formkrafter, gestaltningskrafter, får näring av 
omgivningens kvalitéer, genom vårt sätt att vara och vad vi erbjuder dem att handskas 
med, leka med etc. Vidare beskriver Ekman (1991) att Steiner menade att de livs - eller 
formkrafter som i tidig ålder medverkar till formandet av hela den inre och yttre 
gestalten, verktyget, förvandlas efter hand till mänskliga tankekrafter. 

Ekman (1991) resonerar senare kring Almqvists begrepp om låg- eller högrealistiska 
leksaker och poängterar att dessa begrepp inte tar hänsyn till form, färg, karaktär eller 
gest. Detta är även kvalitéer som han anser att man behöver ta hänsyn till som 
lekstimulerande faktorer. Om motordrivna leksaker anser Ekman, att de kan ha uppnått 
en så hög grad av realism, så leksaken blir så pass styrande att den passerar barnens lek. 
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När den ”passerar” barnens lekar finns risk att leksaken endast blir en ”fantastisk eller 
detaljrik konsumtionsvara”. 

Den ideala leksaken har, tror jag, en slags själ, ett egenliv som barnen upplever på ett djupare 

plan och som de kan utveckla kärlek till. (Ekman 1991) 

Nelson och Svensson (2005) hänvisar till Christie (2003) som menar att leksaker i sig 
själva inte har någon pedagogisk egenskap. Det är som vuxen man med leksaker kan 
skapa förutsättningar för aktiviteter som går i en viss riktning. Leksaker kan av 
pedagogen användas på ett pedagogiskt sätt. Vidare påpekas att leksaker som utvecklats 
för att stimulera barns läs och skrivutveckling inte nödvändigtvis är de mest 
funktionella för barn i förskoleåldern eller de tidiga skolåren. De leksaker som här 
åsyftas är klossar med bokstäver, alfabetspussel med mera. Christie (2003) hävdar att 
det inte finns några forskningsbelägg för att dessa leksaker skulle ha någon större 
betydelse för barns läs och skrivutveckling. Denna typ av leksaker brukar barnen 
använda som till exempel byggmaterial för att bygga borgen klart, och inte till vad de 
vuxna avsett menar Christie (2003). 

2.4.3 Fantasins utveckling 

Lev S Vygotskij (2003) försöker förklara fantasins utveckling i boken Fantasi och 
kreativitet i barndomen. Han visar på fyra olika grundläggande former av samband 
mellan fantasin och verkligheten. För det första är alla skapelser av fantasin uppbyggda 
av element som hämtats ur verkligheten. Människan använder sina erfarenheter för att 
kunna skapa fantasier. Vygotskij (2003) menar att det skulle vara ett underverk om 
fantasin kunde skapa ur ingenting. Han menar även tvärtemot vad som brukar sägas att 
ett barns fantasi är fattigare än en vuxens, eftersom dess erfarenheter är mindre rika. Det 
blir pedagogens uppgift att ge barnet rika möjligheter att uppleva verkligheten som i sin 
tur kan användas i utvecklingen av föreställningsförmågan. För det andra kan man 
behöva låna verklighetsstoff. Man kan genom att höra en saga föreställa sig platser man 
aldrig besökt själv. Det ger framtida möjligheter att ta del av en annan historisk eller 
social erfarenhet. Det tredje sambandet är mellan fantasi och känsla. Vygotskij (2003) 
påpekar att psykologerna länge hade lagt märke till att varje känsla inte bara tar sig ett 
yttre, kroppsligt uttryck utan också ett inre, som visar sig i urvalet av tankar, bilder och 
intryck. Denna företeelse har kallats lagen om känslornas dubbla uttryck. Är vi 
nedstämda upplever vi oss själva och även andra annorlunda mot om vi är glada. Vi kan 
vid stark emotion som till exempel rädsla börja darra i kroppen och ändra färg. 
Föreställningsförmågan kan göra att vi vid ett senare tillfälle blir påmind om rädslan 
och återuppleva den. Den fjärde formen av samband mellan fantasi och verklighet är när 
fantasiprodukten blir en ny verklighet. Tidigare erfarenheter omvandlas och skapar en 
fantasibild av något som sedan skapas i verkligheten. Ett exempel på detta är nya sorters 
maskiner. Vygotskij (2003) kallar det för kristalliserad fantasi eller förkroppsligande av 
fantasi. Vygotskij (2003) betonar betydelsen av verklighetserfarenhet men är all 
erfarenhet enbart god? 
Om barnens verklighetsupplevelser talade Steiner (1992) under ett föredrag i Köln år 
1906. Då hänvisade han till den grekiske filosofen Aristoteles som kallade människan 
för det mest härmande av alla djur. Vidare framhåller Steiner att detta uttalande gäller i 
högsta grad för människan under förskoleåldern. Allt som barnen upplever i sin 
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omgivning efterhärmar de och detta har påverkan ända in i formandet av organens 
utveckling. Den fysiska omgivningen skulle tolkas i vidast tänkbara bemärkelse. 

Dit hör allt som utspelas i barnens omgivning, allt som det kan varsebli med sina sinnen, allt 

som från det fysiska rummet kan verka på barnets andliga krafter. Dit hör även alla moraliska 

eller omoraliska, alla kloka eller dåraktiga handlingar, som det kan bli vittne till. (Steiner 1906) 

Birgitta Knutsson Olofsson (2002) behandlar vikten av föreställningsförmåga i boken 
Lek för livet. Denna förmåga tränar barnen när de låtsasleker. Även Olofsson betonar att 
känsloupplevelser måste kunna urskiljas för att kunna utvecklas till inlevelse. Det 
handlar om en sorts perception av inre och yttre händelser och företeelser som krävs för 
att barnen ska kunna föreställa sig olika saker. Denna perception utvecklas när barnen 
leker. När barnet kan tänka sig att något är något annat, rent språkligt eller faktiskt, 
banas vägen för abstrakt och symboliskt tänkande. Dessa funktioner är betydelsefulla 
för att senare kunna tillgodogöra sig formell undervisning. 

Torben Hangaard Rasmussen (1993) beskriver fantasins kroppsliga organ i boken Den 
vilda leken. Han menar att för att försöka se världen med barnens ögon behöver vi 
bortse från förutfattade meningar och färdiga teorier om barns utveckling. Det man bör 
fästa blicken vid är barnet som en kroppsligt existerande individ som kommunicerar 
med världen genom sinneserfarenheter. Om man inte tar med den kroppsliga förståelsen 
av barnet får det konsekvenser för den utvecklingspsykologiska förståelsen.  

Utvecklingspsykologin indelar… barnets lekar i olika typer som förändras med åldern. Det råder 

någorlunda enighet om att roll- eller symbolleken börjar få avgörande form i 2-3 år. En pojke 

har exempelvis en pinne och börjar fäkta med den. Den har blivit ett svärd. Det viktigaste 

kriteriet för dessa lekar – åtminstone för den vuxna psykologiska iakttagaren – är fantasin de 

mentala föreställningarna, bilderna som förvandlar ett föremål till något som det i ”verkligheten” 

inte är (Rasmussen, 1993). 

Rasmussen (1993) resonerar vidare kring om fantasin, föreställningarna eller rollen är 
den väsentligaste infallsvinkeln för att förstå dessa lekar. Han menar att ett 
förklaringssätt som betonar det mentala eller föreställningsmässiga, bortser från att 
kroppen är det centrum utifrån vilket barn minns, erfar och fantiserar. Kroppen är 
fantasins organ. Barnets minne och fantasi är en kroppslig potential som ligger och 
väntar i händer och fötter. Och istället för att tala om roll och fantasilekar borde vi ur 
barnets perspektiv hellre se dessa lekar ur perspektivet vad barnen kan göra med sin 
kropp och förvandla den till menar Rasmussen (1993). 

2.4.4 Teoretisk och praktisk kunskap 

Olika kulturer har värderat olika sorters kunskap olika högt. I Platons Grekland stod 
hantverkaren inte högt i kurs. Men ser det annorlunda ut idag? Ser man inte på teoretisk 
kunskap som högre värderat än praktisk kunskap? 
Bernt Gustavsson (2002) behandlar dessa frågor i sin bok Vad är kunskap? Där kan man 
läsa att i 1992 års läroplanskommité, Skola för bildning, problematiseras för första 
gången begreppet kunskap. Där görs en åtskillnad mellan fyra olika former av kunskap. 
 
• Faktakunskap som information, regler konventioner, utan åtskillnad mellan ytlig 

och djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen 
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• Förståelsekunskap som i motsats till fakta sägs ha kvalitativ karaktär, att förstå 
är att uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen. 

• Färdighetskunskap som att vi vet hur något ska göras och kan genomföra det. 
• Förtrogenhetskunskap som bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension 

i en kunskap som är förenad med sinnliga upplevelser och som kommer till uttryck i 
bedömningar. 

Detta görs i samband med att hela skolsystemet decentraliseras, innehållsangivningen 
krymper och begreppet bildning återintroduceras. 

Två kodord som finns i skoldebatten idag är ”kunskap” och ”flum”. I den debatten 
menar Gustavsson (2002) att politiska argument blandas med pedagogiska. 
Motsättningen bottnar i skillnaden mellan förmedlingspedagogiskt och progressivistiskt 
synsätt på skolans verksamhet. De förmedlingspedagogiska, den dominerande under 
historien, ser av företrädarna kunskapen som given av vetenskapen och inbyggd i det 
kulturella arvet. I den pedagogiska progressivismen läggs tyngdpunkten vid elevens 
motivation och intresse, i syfte att kunna sätta igång processer av kunskap och lärande. 
Egen erfarenhet, tolkning och förståelse får här större betydelse. Behovet av att se 
kunskapen i ett större sammanhang betonas också. Detta synsätt kritiseras med att för 
mycket tid läggs ner på det redan kända, det egna som är allt för närliggande. 

Gustavsson (2004) har förutom ovan nämnda bok sammanställt en antologi om kunskap 
i olika praktiska verksamheter. Ett av hans syften med denna antologi är att synliggöra 
de former av kunskap som ligger ”i det praktiska”. I inledningen tar han upp Aristoteles 
uppdelning av kunskap. De grekiska benämningarna var episteme, techne och fronensis. 
Episteme återfinns i epistemologin, kunskapsteorin. Techne känner man från tekniken, 
men det innefattar allt som människan skapar och framställer. Fronensis brukar 
översättas med praktisk klokhet. Dessa begrepp har enligt Gustavsson återupplivats och 
omtolkats i dagens diskussion om kunskap. Gustavsson benämner dem som 

• vetenskaplig-teoretisk kunskap, det handlar om att veta. Vad kan hållas för 
sant? När samhälls- och humanvetenskaperna växer måste detta vidareutvecklas. 
Kunskapen om människan och samhället bygger på andra förutsättningar än dem vi 
har för kunskapen om naturen. 

• praktisk-produktiv kunskap, den grundar sig i handling. Den är produktiv för 
att den behandlar det kunnande som ligger i att människan framställer, skapar och 
producerar. Det borde gälla även hantverk, konst och poesi. 

• praktisk klokhet, här ligger handlingen på det mellanmänskliga planet. 
Förmågan att handla på ett sätt som skapar bättre mänskliga förhållanden, att göra 
rätt sak vid rätt tillfälle. För detta krävs ett gott omdöme. 
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3 Metod 
Jag har gjort en kvalitativ studie där jag själv fungerat som både som aktör och aktiv 
observatör. För att kunna följa och sedan tolka förloppet har jag skrivit dagbok. 
Intervjuer har genomförts med två pedagoger för att belysa mina frågeställningar. Den 
ena pedagogen är huvudpedagog i den barngrupp där jag gjort mitt arbete. Den andra 
pedagogen har varit aktiv som huvudpedagog på en annan Waldorfförskola och täljde 
då själv i barngruppen. 

3.1 Val av metod 
Utgångspunkten för den kvalitativa forskningsprocessen är de fördomar och den 
förförståelse som forskaren har. Förförståelse är de uppfattningar man har om en 
företeelse och som man fått genom erfarenheter, utbildning eller annat vetenskapligt 
arbete. Fördomar är socialt grundade subjektiva uppfattningar om det fenomen man 
studerar. Den kvalitativa metoden innebär ett försök att överskrida ett subjekt - objekt- 
förhållande. Detta uppnår forskaren genom att han eller hon försöker sätta sig in i den 
undersöktes situation och se världen utifrån hans eller hennes perspektiv. För att kunna 
skapa en djupare och mer fullständig uppfattning av den företeelse man studerar, 
försöker forskaren se det fenomen han eller hon studerar inifrån (Holme & Solvang, 
1996). 

Man måste hela tiden kunna växla mellan ett inre och yttre perspektiv – mellan att förstå och att 

förklara ett fenomen (Enerstvedt, 1971, ur Holme & Solvang, 1996). 

John Loftland (1971) beskriver fyra principer av metodisk karaktär. 

1. För det första bör det finnas en fysik närhet till det man undersöker. Det innebär 
även en social närhet och en grund för ömsesidig tillit. Detta har jag försökt 
uppnå genom att finnas på förskolan, där jag tidigare har gjort en längre 
praktikperiod. Genom att jag redan innan kände till förskolan och även 
pedagogen och många av barnen, hade en ömsesidig tillit etablerats innan jag 
kom för att göra min undersökning. 

2. För det andra skall rapporteringen läggas upp på ett sådant sätt att den ger en 
riktig återgivning av vad som skett, enligt forskarens objektiva åsikter. Jag har 
skrivit dagbok under den tid då jag gjort min undersökning på förskolan. Det 
mesta har jag antecknat när jag kommit hem, i direkt anslutning till varje 
undersökningstillfälle. Vid vissa tillfällen har jag, så diskret som möjligt, 
antecknat stödord när jag varit på förskolan. 

3. För det tredje skall rapporten även innehålla utpräglat deskriptiva 
beskrivningar av vad som skett, till exempel om handlingar, människor och 
aktiviteter, i den utsträckning som detta är viktigt för förståelsen av de 
förhållanden som undersöks. Detta har jag försökt göra i min a 
dagboksanteckningar. Jag har utan direkta tolkningar skrivit ned det som hänt. 
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4. För det fjärde bör rapporten innehålla direkta citat som visar individens egna 
uttryckssätt, både skriftligt och muntligt. Jag har citerat den verbala respons jag 
fått av barnen när jag arbetat, även känslouttryck har jag försökt identifiera. De 
intervjuer jag gjort är återgivna så som de intervjuade uttryckte sig, med direkta 
citat. 

Loftland (1971) menar att dessa principer av metodisk karaktär bör ge en sådan 
autentisk återgivning som möjligt. Om det görs på ett riktigt sätt borde undersökningen 
störa det mellanmänskliga samspelet så lite som möjligt.(ur Holme & Solvang, 1996) 

3.2 Den kognitiva och den normativa cirkeln 
Det centrala i en kvalitativ forskningsprocess är en modell som bygger på en åtskillnad 
mellan en värdemässig och en faktamässig uppfattning om den företeelse vi studerar. 
Dessa två faktorer utgör två hermeneutiska cirklar, en kognitiv och en normativ cirkel. 
Hermeneutik är en vetenskaplig inriktning där man studerar, tolkar och försöker förstå 
grundförutsättningarna för mänsklig existens. Den kognitiva cirkeln har sin 
utgångspunkt i förförståelsen. Utifrån våra tidigare erfarenheter byggs våra 
frågeställningar upp, med andra ord vår förhandsteori. Den normativa cirkeln har sin 
utgångspunkt i våra socialt grundade fördomar. Sådana fördomar kan präglas av de 
värderingar vi själva har och även sådana som finns i den miljö vi lever i. Något som är 
viktigt är att forskaren inte enbart söker efter saker som bekräftar sina fördomar. De 
egna fördomarna måste kritiskt granskas av forskaren (Holme & Solvang, 1996).  

 Själva forskningsprocessen och framväxten av resultaten sker i ständig växelverkan mellan 

teori och empiri, mellan forskare och undersökningspersoner. I detta växelspel kommer både 

normativa och kognitiva element i ens uppfattningar att spela in. (Holme & Solvang, 1996, s 98) 

En strävan har funnits att försöka vara medveten om den förförståelse och de fördomar 
som bars med in i denna studie. Denna strävan bör möjliggöra att öppenheten mot det 
observerade och dess senare tolkning ökar. 

3.3 Aktionsstudie 
Jag valde att dels utföra en egen aktivitet, genom att bearbeta trä i barngruppen, och att 
samtidigt studera vad som då skedde i barn gruppen, vilket kan jämföras med så kallad 
aktionsforskning. Det är ibland problematiskt att förena forskning och handling och 
aktionsforskningen är ett försök till detta. 

Rosmari Eliasson (1995) beskriver i boken, Forskningsetik och perspektivval, att 
aktionsforskningen föddes i början av 1970 talet ur en kritisk diskussion inom 
samhällsforskningen. I korta drag ville vissa forskare ge stöd till resurssvaga grupper 
och fann vissa organiserade grupper som kämpade för att förbättra sin situation. 
Forskaren kunde då genom att syfta mot en utvecklingsstrategi ge stöd till dessa 
grupper. Betoningen låg på aktionen. I dag har dess begrepp avpolitiserats och brukar 
definieras som ”ett nära samspel mellan handling och forskning, mellan teori och 
praktik, i en förändringsprocess”. Till ambitionerna hör då sådant som att ta berörda 
praktikers egna problem som utgångspunkt för forskningen. En löpande dialog förs 
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mellan praktisk erfarenhet och teori och att förändrings processer dokumenteras och 
bearbetad kunskap återförs till de av forskningen direkt berörda. 

Mina frågeställningar har inte kommit från den förskola som jag valde att göra min 
studie på utan dessa kom från mig och min förförståelse. Men min studie kan jämföras 
med en aktionsstudie så till vida att det är en kombination mellan handling och 
undersökning, förändringssyftet som vanligtvis följer en aktionsstudie har inte varit min 
drivkraft i första hand. Skulle min undersökning i alla fall förändra tankar eller 
förhållningssätt är det en bieffekt av detta arbete. 

Eliasson (1995) hänvisar till Åke Sandberg, svensk forskare som försökt demokratisera 
forskningen inom arbetslivets område, som ser problemen med aktionsforskningen. Han 
menar att forskningsprocessen, för att inte överge sitt kunskapssökande syfte måste 
delas in i olika faser. Dessa faser är en dialog- och en aktionsdel vilka ramas in av de 
två delar, där forskaren under faser av distans och avskildhet ägnar sig åt teoretisk 
reflektion. 

Detta tillvägagångssätt överensstämmer med mitt eget. Jag startar med att vara ute på 
förskolan de tre första veckorna. Sista dagen gör jag den första intervjun. Efter det 
kommer en period av teoretisk bearbetning, sedan görs min andra intervju. Slutligen 
avslutas arbetet i avskildhet. 

3.4 Val av undersökningsgrupp 
Jag valde att göra min studie på en Waldorfförskola där jag tidigare gjort min 
verksamhetsförlagda utbildning. Barngruppen består av barn mellan tre och sju år. Att 
jag valt att göra det på en Waldorfförskola beror på att det är inom den pedagogiken jag 
har för avsikt att arbeta som färdigutbildad förskollärare. En annan anledning till valet 
var att jag sedan tidigare känner till arbetssätt, rutiner och framför allt den pedagog som 
huvudansvarar för barngruppen. Jag hoppades att hon skulle vara positivt inställd till det 
jag ville göra. I början av sommaren tog jag kontakt med den pedagog som tidigare varit 
min handledare under VFU perioden. Efter att jag berättat vad jag ville göra bestämde 
vi att jag skulle komma till förskolan vid två tre tillfällen per vecka under tre veckors tid 
cirka en och en halv timme per gång. Vid de tillfällen jag skulle vara där hade barnen fri 
lek och jag tydliggjorde att barnen skulle få vara helt fria vad beträffade deras intresse 
av det jag gjorde. Pedagogen frågade mig om jag ville tälja tillsammans med barnen om 
en sådan önskan skulle uppstå i barngruppen. Detta avböjde jag då det skulle kunna bli 
allt för tidskrävande och ta fokus från mitt egentliga syfte. Vi enades dock om att om 
önskan skulle uppstå skulle hon själv tälja med barnen. 

Under vårterminen hade barngruppen haft besök av en trähantverkslärare, som arbetat i 
trä tillsammans med de äldre barnen under en längre period. De hade då vistats utomhus 
när de utfört arbetet. Det faktum att detta gjorts har bidragit till att täljande med kniv 
inte var någon ny företeelse för barnen när jag skulle utföra min studie. 

Något som jag ansåg vara viktigt var att så lite som möjligt störa barnens upplevelse av 
det jag gjorde. Därför svarade jag på frågorna om vad ska det bli? Med att jag inte 
riktigt visste än, att vi får se och vad tror du? Den sista frågan är jag tveksam till men 
kände mig ända tvungen att ställa den ibland. Tveksamheten bestod i att jag inte ville 
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störa deras upplevelse som tidigare beskrivits ovan. Frågan ställdes för att möjliggöra 
barnens syn på formen av materialet. 

Jag blev presenterad för barnen som; Sarah som ska vara hos oss några dagar. En del av 
barnen undrade varför och fick till svar att jag lärde mig till fröken. Föräldrarna ville ha 
utförligare förklaring vilket de fick genom att jag berättade att det skulle resultera i ett 
examensarbete vid Lärarhögskolan. 

3.5 Val av intervjuform 
Jag valde att göra två intervjuer. Den första, vidare kallad (Intervju 1), höll jag med den 
pedagog som har huvudansvaret i den barngrupp som jag utfört min studie i. Det valet 
föll sig naturligt då hon sett mitt arbete och även observerat barnen. Den andra 
intervjun, vidare kallad (intervju 2) höll jag med en person som arbetat som pedagog 
under många år och som även är lärare på förskollärarutbildningen. Jag valde att 
intervjua henne därför att hon har själv täljt i sina barngrupper och kunde därför ge mig 
jämförande svar på mina frågor. 

3.5.1 Kvalitativ intervju med öppna frågor 

Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en 
vardaglig situation och ett vanligt samtal. Det innebär att detta är den intervjuform där 
forskaren utövar den minsta styrningen på undersökningspersonerna. Tvärtom finns en 
strävan efter att de som intervjuar får möjlighet att påverka samtalets utveckling 
(Laursen, 1979). 

Frågorna förbereddes innan intervjutillfällena. Någon bandspelare användes inte då 
risken fanns att det skulle störa mer än vara till nytta. De intervjuade ställde sig positivt 
till detta. Någon upplevelse av att antecknandet var negativt fanns inte, utan tvärtom 
fick de intervjuade tid på sig att tänka under anteckningspausar vilket upplevdes som att 
materialet blev mer utförligt. Svårigheter med denna typ av intervjuer var att få svar på 
det som eftersträvades utan att styra för mycket. 

3.5.2 Frågor till intervju 1 

Vi höll intervjun på förskolan i direkt anslutning till att jag gjort min studie där. Den 
intervjuade hade inte fått mina frågor på förhand. Jag började med att läsa upp dem. 
Frågorna var; 

1. Har du uppmärksammat något särskilt när det handlar om barnens 

respons på mitt täljande?  

2. Tror du att täljande i barngrupp kan ha inverkan på barnens lek? Om du 

tror det, i så fall på vilket sätt? 

3. Varför tror du att så få pedagoger täljer i barngruppen? 

4. Är det något du anser att jag borde tänka på för att förbättra mitt arbete, 

eller finns det något jag kunnat göra annorlunda? 

5. Varför har ni leksaker endast i naturmaterial? 
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3.5.3 Frågor till intervju 2 

Denna intervju gjordes i slutet av den utmätta tiden för detta arbete. Intervjun hölls 
hemma hos den intervjuade. Frågorna var förberedda men informanten hade inte fått 
frågorna innan. Däremot hade information om vilket ämnesområde som undersöktes 
givits. Frågorna var; 

1. Vilken respons har du fått från barnen när du täljt i barngruppen? 
2. Tror du att täljande i barngrupp kan ha någon inverkan på barnens lek? 

Vill du ge exempel på det?  
3. Vad tror du att det beror på att så få pedagoger täljer egna leksaker i barn 

gruppen? 
4. Vad tycker du är viktigt att tänka på om man vill tälja i barngrupp? 
5. Varför har Waldorfförskolan enbart leksaker i naturmaterial? 
6. Tror du att leksakers form har betydelse? 

3.6 Val av observation 
3.6.1 Observation av gruppen 

För att studera barnens respons på mitt arbete under deras lek har jag använt observation 
som metod. 

Observation betyder att man under en längre eller kortare tid är tillsammans med (eller 
befinner sig i direkt anslutning till) den grupp som undersöks. Man kan använda sig av 
både öppen eller dold observation. Med öppen observation menas undersökningar där 
deltagarna vet om och har accepterat att de observeras. En dold observation kan däremot 
vara att forskaren är deltagare i gruppen men de andra inte vet om att de undersöks 
(Holme & Solvang, 1996). 

Den observation som gjorts i denna undersökning är av både öppen och dold karaktär. 
Huvudpedagogen visste att jag observerade barnen, där finns den öppna delen. Barnen 
visste att jag skulle vara där för att utföra arbetet med att tälja men de visste inte att jag 
även observerade dem under leken, där återfinns den dolda. 

3.7 Observation av den egna processen 
En del av detta arbete har bestått av att följa den egna utvecklingen av det 
hantverksmässiga utförandet. Här har jag haft svårt att hitta lämplig metod då urvalet av 
litteratur i ämnet varit begränsat. 

Herman von Helmholtz såg tre skapande faser vilka var; faktainsamling, inkubation och 
illumination. Matematikern Henri Poincaré lade till ännu en fas som han kallar 
verifiering eller bearbetning. Slutligen summerade psykologen Graham Wallas det i fyra 
faser år 1926. Wallas schema används ännu idag för både vetenskap och konst. 
Ovanstående beskriver Nina Burton (2002) i boken Det som muser viskat, sju frågor 
och hundra svar om skapande och kreativitet. Burton fortsätter med att det mesta som 
skrivits om skapandets olika stadier bygger på Wallas schema. 
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• Förberedelsen, då samlas intryck och fakta. 
• Inkubationen, då bearbetas uppslagen av det omedvetna. 
• Illuminationen, då kommer en avgörande idé eller en aning om helheten. 
• Utarbetningen, då omformas eller verifieras materialet metodiskt. 

Inom olika områden tolkas en kreativ process på lite olika sätt. Inom konst och 
vetenskap hör det ihop med lödiga resultat. Ur psykologisk synpunkt är det en inre 
process. Ur sociologisk tolkas ett samhällsfenomen medan en filosof vill knyta an till 
idéer (Burton, 2002). 

I detta arbete har Wallas schema legat till grund för försöket att följa den kreativa 
processen. För att på ett lättåskådligt sätt kunna följa vad som faktiskt gjorts i form av 
saker som barn kan leka med har kameran tagits till hjälp. I början och i slutet av varje 
arbetstillfälle har fotografier tagits. Dessa bilder kommer att finnas infogade löpande i 
texten, i samband med genomförandet. 

3.7 Validitet och reliabilitet 
Kravet på validitet innebär att ett forskningsmaterial ska vara relevant för 
problemställningen, både när det gäller avgränsning och djup. Forskningsmaterialet ska 
inte bara ha med saken att göra, det ska också finnas en samklang mellan material och 
problem. Kravet på reliabilitet innebär att man ska kunna lita på sina data, oavsett 
forskningsmaterialets art. Utskrifter ska vara tydliga, precisa och tillförlitliga. 
Ovanstående beskriver Sven Hartman (2004) i boken Skrivhandledning för 
examensarbeten och rapporter.  

Då jag utfört och observerat det som mina frågeställningar bygger på har arbetet en god 
validitet. Mina observationer och intervjuer har nedskrivits så exakt som möjligt vilket 
ger arbetet en godtagbar reliabilitet. 

Bertil Carlsson (1991) tar upp sanningsbegreppet i boken, Kvalitativa 
forskningsmetoder, för medicin och beteendevetenskap. Carlsson (1991) menar att i 
kvalitativa undersökningar gjorda utifrån ett hermeneutiskt betraktelsesätt, ses 
verkligheten ”genom någons glasögon”. Då kan vi inte tala om någon objektiv 
verklighet och alltså inte heller avgöra hur väl våra resonemang stämmer överens med 
en sådan objektiv verklighet. Vidare beskriver Carlsson (1991) att i en aktionsstudie 
faller det naturligt att tänka sig ett pragmatiskt sanningsbegrepp. Det som fungerar i 
praktiken är sant. Den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) 
lär ha sagt; ”En kniv är en kniv för att man kan skära med den”. 

3.8 Etiska ställningstaganden 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har utarbetat etiska råd och 
regler för den sociala forskningen. Deras fyra grundkrav har följts i undersökningen. 
Dessa krav är; 

1. Informationskravet; forskaren skall informera de av forskningens berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
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2. Samtyckeskravet; deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet; uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och person uppgifter skall förvaras på 
ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet; Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål. 

Ovanstående krav har i denna undersökning eftersträvats. Under observationsutförandet 
var föräldrarna informerade om studiens genomförande. Inga namn används utan de 
som nämns kallas intervju 1 och 2 och barnen kallas flicka eller pojke. De som deltagit 
som informanter har godkänt intervjuerna och kommer att få läsa den färdiga uppsatsen. 

4 Genomförande 

4.2 Situationen 
Förskolegruppens lokal där jag gjort studien består av ett stort rum där det finns ett långt 
bord med bänkar på långsidorna och stolar på de båda kortsidorna. I rummet finns även 
ett litet pentry med spis och förvaringsskåp. Ett lågt njurformat bord står vid en vägg 
där ett landskap är uppbyggt med tyger, stenar och trädgrenar. Ett hus av trä står också 
på bordet och stådockor i tyg. Hyllor med leksaker och tyger finns på två platser utmed 
väggarna. I anslutning till detta rum finns två mindre rum. I det första rummet finns små 
möbler, leksaker i naturmaterial och tyger. I det andra rummet finns väggfasta sängskåp 
i två våningar efter två av väggarna. Där vilar barnen men leker även där om de vill 
under lekstunden. Det finns inga dörrar till dessa rum utan det hänger sidentyg för 
dörröppningen till vilrummet och till det andra är det helt öppet. 

Jag har vid sju tillfällen under tre veckors tid varit på förskolan under barnens lekstund 
på morgonen. Ungefärlig tid jag varit där är två timmar per gång. Jag har suttit på en 
stol i hörnet vid kortsidan av bordet i det stora rummet under halva tiden av studien. 
Den andra halvan har jag suttit på samma stol men då varit placerad vid motsatta 
väggen av rummet. Det gjorde att jag satt mer i anslutning till barnens lek i förhållande 
till tidigare placering i hörnet. Pedagogen gav förslaget till att jag skulle flytta dit för att 
hon trodde att barnen bättre skulle se och uppleva det jag gjorde.  

Jag har vid påbörjandet av mitt arbete lagt min verktygsväska under mitt förkläde för att 
inte riskera att något barn fått fatt i verktygen. Endast den kniv som för tillfället använts 
har varit framme och då i min hand. Har något barn kommit fram för att samtala med 
mig eller tittat och känna på det jag arbetat med har jag lagt kniven i väskan under 
förklädet. En annan sak som jag speciellt har tänkt på är att använda mig av så 
kroppsnära och små rörelser som möjligt när jag med kniven bearbetat ämnet. Efter 
varje tillfälle har jag gjort dagboksanteckningar. 
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4.1 Utdrag ur min dagbok; 
070904. 

Började tälja på den böjda/svängda grenbiten. En pojke ställde sig bakom gardinen och 
kikade nyfiket på vad jag gjorde. Efter en stund frågade han vad det skulle bli, 
fortfarande stående bakom gardinen. Jag svarade att jag inte visste. Han var nöjd med 
svaret! 

En flicka kom fram till mig för att titta och undrade om jag gjorde en bössa. Tror du det 
svarade jag. Hon sa att hon ville låna min kniv för hon kunde minsann det jag gjorde 
också och försiktig visste hon vad det var. Hon fick till svar att jag behövde den för att 
kunna arbeta och det accepterades. Hon berättade för mig att hon hade en likadan kniv 
hemma som hon tänkt haft med till lekskolan men att hon tappat bort den på vägen. 

En pojke höll koll på mig på avstånd. Han rörde sig runt i rummet men följde mitt 
arbete med jämna mellanrum. Hans ögon glittrade! Mot slutet av lekstunden sa han 
stolt., 

Jag vet vad det är, det är en trägubbe (pojke, 4 år)! 

De flesta barnen gav ingen större notis av mig utan lekte av hjärtans lust. 

(Dag 1)  

070905 

Täljde en liten stund på gårdagens arbete. Bytte sedan till ett nytt. Några av barnen 
uppehöll sig runt mig. De tittade på det jag gjorde plus det som stod på bordet. Förslag 
på vad det var haglade runt dem. 

Det ser ut som en gubbe! Det är en bonde! Jag visste faktiskt hela tiden att det skulle bli en 

gubbe! Det kanske blir konst? Men den har inga armar! Det ser ut som en riktig människa! 

Undertiden sitter två flickor på var sida om mig. Barnen luktar på barkspånorna, det 
doftar gott tycker de. De börjar leka med det bearbetade ämnet. Efter en stund kommer 
en pojke och tar det obearbetade ämnet och börjar leka med den ena flickan. De 
samtalar om vad de gör. Det är riddare och de behöver svärd. Barkspånorna passar bra 
till det. De försvinner längre ut i rummet och leken fortsätter resten av lekstunden. 
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(Dag 2 & 3)  

070911 

Gjorde färdig min första figur. Upplever den som en gammal man. Fortsatte på mitt 
andra arbete. En flicka satt en bit ifrån mig storögt tittande på mina händers arbete med 
sin tumme i munnen. De andra barnen lekte utan att vare sig titta eller känna på det jag 
gjorde eller gjort. Efter avslutad arbets- och lekstund gick en pojke fram till mina 
arbeten och sa tyst för sig själv att det är en mamma och en pappa. Märker att jag låter 
mina händer arbeta och mitt medvetande vara hos barnen samtidigt i det som händerna 
gör. Fantastiskt! Trodde inte att det skulle gå att vara på två ställen samtidigt. Funderar 
sedan jag kommit hem på att det är hörseln som vandrar i alla rum som barnen är i, 
synen delas upp mellan arbete och barn medan känseln är upptaget med arbetet. Blev 
klar med mitt andra arbete, det är en pojke för mig. Jag trodde det skulle bli en kvinna 
men det blev nog inte så. 

(Dag 3 & 4)  

070912 

Började tälja på mitt tredje ämne. Det var sprucket i ena änden så jag började med att ta 
bort detta. Vill forma en kvinnogestalt. Under barken var det vacker ådring som jag vill 
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försöka bevara. Där ansiktet skulle vara finns kvistar och hon blir plötsligt mycket 
grotesk då ett mörkare parti i träet blir en långdragen mun. Figuren påminner om tavlan 
Skriet i annat material. Arbetar med att ta bort det uttrycket och lyckas delvis. Det är 
svårt för tar jag bort för mycket så finns inget ansikte kvar till slut. 

Två barn började leka med de saker jag hade färdigställt. Flickan frågade pojken om det 
var leksaker och konstaterade utan att fått svar att det kunde vara det. Flickan talade om 
för mig att det var människor utan armar och om jag gjorde armar blev det bättre. 

Jag var med på samlingen idag och berättade en liten saga med hjälp av de figurer jag 
gjort. Får se om det blåst liv i dem. 

Dag 5 & 6  

070913 

Började dagen med att ställa de tre färdiga figurerna på samma lilla bord jag haft dem 
på när jag gjorde sagan igår. Barnen började genast leka. De fortsatte på mitt sagotema 
men släppte det senare för ett eget. De tog även med de nya obearbetade ämnen jag tagit 
med. De leker med dom som om de vore figurer i leken! 

Jag tänkte göra djur de sista dagarna jag ska vara på förskolan. Tänker göra en gris. När 
den var klar kommenterade en flicka att titta en liten mus! Funderar på om det är min 
usla griskaraktär eller om det berodde på min rörelse när jag lät den kila fram en bit på 
golvet eller om jag lyckats göra något stimulerande för fantasin! Inser att jag hade 
behövt öva mer på en gris, vilket jag inte gjort. Det är svårt att vara hos barnen nu när 
jag inte upplever samma säkerhet som när jag gjorde figurerna. 

Det andra arbetet skulle först bli en kanin, sedan en hund och tillsist en igelkott… 

Flickan som tidigare såg en mus i grisen upplevde nu en igelkott och senare ett träd. 
Hon bad mig efter en stunds funderande snälla gör en gubbe till!  

070918 

Gör klar min mus eller igelkott eller vad det nu är. Börjar sedan på en grenbit som ser ut 
som ett snett y. Vill göra en tupp. Det går rätt så bra. Men stjärten är svår då träets 
riktning inte tillåter att jag täljer hur som helst. Går jag för rakt med kniven splittras 
träet och tar bort mer än vad som är meningen. Att det var lättare med tuppen kan bero 
på att jag tidigare gjort en liknande under utbildningen. 

Några flickor kommer för att titta på det jag gör och undrar om de får ta spånorna till sin 
lek. Det får de naturligtvis och det används som mat till dockorna och turerna för att 
hämta mer mat blir många. 
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Innan jag går hem är jag med på samlingen och berättar en liten saga där mina saker 
ingår. Den handlar om tuppen, musen och grisen som gick till skogen och inte hörde när 
pojken ropade dem hem på kvällen. 

Färdigt resultat  

070919 

Börjar dagen med att ställa upp det saker jag gjort på stubben med ett sidentyg över. 
Ställer mina obearbetade ämnen på en pall vid sidan om mig. Några barn kommer fram 
och börjar leka med dessa. Det är pangare säger någon. 

Jag har svårt att veta vad jag ska göra. Det jag planerat att göra under dessa tillfällen är 
gjorda. Börjar lite smått med en liten träbit men det leder ingenstans. Tar en ny bit som 
är cirka fyra centimeter hög bit av en gren, det sitter en kvist kvar. Funderar på om det 
går att göra en elefant. Börjar med det men känner inte att det blir bra. 

Barnen har under tiden tagit de färdiga figurerna jag gjort till lekbordet, där ett landskap 
är uppbyggt med grenar, stenar och tyger. Mina figurer får vara med om en spännande 
resa med barnens hjälp. Vid slutet av lekstunden ställer jag upp alla mina saker för 
fotografering. Barnen kommer för att titta och enligt deras utsago var min elefant en 
gubbe med lång näsa och även en pinne som tuppen kunde sitta på!  
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5 Resultat 
Resultatredovisningen har delats upp i relation till frågeställning och syfte. De tre första 
punkterna i min frågeställning har jag använt i relation till intervjuerna och 
observationen av barngruppen. Dessa tre frågor var; 

• På vilket sätt är det möjligt, om det är möjligt, att tälja i barngrupp när 
barnen leker? 

• Har mitt förhållningssätt till arbetet med att tälja betydelse för barnens 
lek? 

• Vilken betydelse har leksakers utformning för barns fantasiutveckling? 

Först redovisas intervjuerna i helhet då endast två intervjuer är gjorda. Sedan följer en 
sammanställning av intervjuerna där de svar som eftersöktes besvaras i den mån det 
gjordes. Slutligen redovisas det samlade resultatet från både intervjuer och observation 
av barngruppen. 

Den sista frågeställningen har jag utgått ifrån när jag studerat min egen kreativa process 
och frågan var; 

• På vilket sätt kan jag studera min egen utveckling av 
gestaltningsförmågan? 

Sist i resultatredovisningen görs ett försök till redogörelse för den egna kreativa 
processen. Där har Wallas schema legat till stöd för en bearbetning av processen. 

5.1 Intervjuredovisning 
5.1.1 Intervju 1 

Fråga 1; Har du märkt något särskild respons från barnen på mitt täljande? 

Svar; Jag har blivit stärkt i att det finns behov av att presentera en leksak. Man måste ge 
leksaken ett sammanhang. Annars blir det bara en pryl till. Något som förvånade mig 
var barnens tillbakadragenhet. Men barnen i den här gruppen kastar sig inte på nya 
människor. De behöver mer tid. I denna barngrupp leker de mer med varandra och 
mindre med saker. 

Fråga 2; Tror du att täljande i barngrupp kan ha inverkan på barns lek? Om du 
tror det, i så fall på vilket sätt? 

Svar; Jag tror det kan inverka om det är en del av vardagen. Det ger en konstnärlig 
upplevelse som jag tror är positiv. Det har påverkat mig själv att ha fått uppleva att en 
trädgren blir till en figur. 

Fråga 3; Vad tror du att det beror på att så få pedagoger täljer i barngruppen? 
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Svar; Att tälja är jobbigt tycker jag. Jag brukar tälja barkbåtar på våren som barnen får 
att leka med i bäcken. Jag tycker täljandet är jobbigt för att jag inte ser hur jag ska göra. 
Det är brist på konstnärlig ådra. 

Fråga 4; Är det något du anser att jag kunnat göra annorlunda för att förbättra 
mitt arbete, något jag bör tänka på för framtiden? 

Svar; Jag tycker att du skulle ha presenterat det du gjort tidigare. Både du och jag har 
hållit oss i bakgrunden, men frågan är också hur mycket ska man som pedagog påverka? 

Fråga 5; Varför har ni enbart leksaker i naturmaterial på förskolan? 

Svar; Det är inte bara naturmaterial utan även att det är enkla former av material. Pinnar 
och tyger är det allra bästa materialen. Jag skulle vilja komma dit att inget är färdigköpt. 
Jag skulle önska att alla leksaker var tillverkade av mig själv, föräldrarna eller 
praktikanter. Bort med Waldorfkommersialismen! Om vi tar tyger för exempel som 
lekmaterial så ger natur materialet till skillnad från konstfiber en helt annan känsla av 
värme. Förutom en annan upplevelse vill jag ge barnen material som inte är 
slutproducerat, ge material som kan vara många olika saker som en sjö, en mantel eller 
en knytdocka. En pinne kan vara ett flygplan, ett gevär eller ett staket. 

Om målet är att inspirera och att utveckla fantasiförmåga så skulle det vara omoraliskt 
av mig att ge barnen en trasig plastdocka med ett trasigt öga, klippt hår som skriker 
mamma och så vidare. Med färdiga plastleksaker stryper man barnens fantasi, dessa 
leksaker kan inte förvandlas till något annat än vad de är. Dessa leksaker är farliga med 
tanke på själva plasten, både för barnen och miljön, på det sätt de tillverkas och 
användandet av gifter i till exempel färgen. En annan anledning till att jag inte väljer 
den sortens leksaker är att jag inte vill försörja leksaksjättarna, inte bidra till 
kommersialismen. 

Det är viktigt att göra något själv, att vara en vuxen som kärleksfullt tillverkar en gåva 
till barnen. Det är inte så ofta som barnen får möjlighet att se vuxna som är sysselsatta 
med ett konstnärligt skapande. Eller som utför något nyttigt, praktiskt som har med 
hemmet att göra. Vad kan då inspirera till lek bättre än dessa träleksaker (avslutar och 
pekar på de saker jag tillverkat)? 

5.1.2 Intervju 2 

Fråga 1; Vilken respons har du fått från barnen när du täljt i barngruppen? 

Svar; Det positiva har kommit ur att barnen har fått göra något som de velat. Barnen 
tycker att det är spännande och vill själva försöka. De större barnen, från fem årsåldern 
får tälja med riktig kniv. De mindre barnen som vill tälja får göra det med en smörkniv i 
trä eller metall. De kan då låtsas tälja och skrapa bort bark. Jag säger till dem att när du 
blir större får du en riktig täljkniv. De växer när de får sin första kniv, lika så när de får 
sin flöjt. Barnen får ett förtroende av pedagogen, vilket avspeglar sig även i det sociala, 
både mellan barn och vuxna. De visar upp vad de gjort för sina föräldrar när de börjat 
tälja, och är då mycket stolta. Då är det viktigt att den vuxne tar sig tid och tittar och 
kanske säger; har du gjort allt det där? 
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Barn får allt idag, de får inte möjlighet att vänta på något. Får de den möjligheten så 
spänner de viljan, som en båge in i framtiden. När det som ska hända ligger längre fram 
i tiden skapas viljeimpulser hos barnen.  

Både flickorna och pojkarna tycker om att tälja. Men speciellt för pojkarna är det bra att 
de får dels uppleva att pedagogen täljer och att de själva så småningom får tälja, därför 
att de då får ett mångsidigare förhållande till exempelvis pinnar. Det blir inte enbart 
gevär och pistoler utan andra lekar uppstår också. Det är också bra att barnen får 
uppleva att det blir något av för exempel pinnarna de täljt på. Vi har gjort 
grytunderlägg, kors att hänga upp till jul och så vidare. Det är även allt för sällan som 
barnen får använda sina händer till att skapa något bra av. Viktigt att få säga till dem att 
tänk vad du kan med dina händer. 

Fråga 2; Tror du att täljande i barngrupp kan ha någon inverkan på barnens lek? 
Vill du ge exempel på det? 

Svar; De mindre barnen härmar direkt, de vill också ha verkstad. De arbetar då med 
sina smörknivar. De leker mycket snickare. Ofta frågar barnen om det finns något att 
laga, de kanske tycker att stolen är skranglig. De fick då använda små hammare med 
skinn runt slagytan för att laga stolen med. Vi hittade också många ”verktyg” när vi 
gjorde utflykt till skogen. Det kunde vara en rot som såg ut som en skiftnyckel eller 
något som liknade en hammare då togs dessa med till lekskolan. Barnen hade en egen 
verktygslåda där dessa ”verktyg” fick vara. 

Det kunde även hittas grenar som svagt påminde om något djur och även dessa togs 
med till lekskolan. Senare kunde pedagogen tälja lite på den eller tillsätta någon detalj 
för att förstärka en form. (Se bild 1) Barnen lekte sedan med förtjusning med de hittade 
leksakerna. 

 (Bild 1, tillverkad av intervju 2) 

Fråga 3; Vad tror du att det beror på att så få pedagoger täljer egna 
leksaker/saker i barn gruppen? 

Svar; Jag tror att det beror på att de själva inte har fått tälja som barn, eller upplevt 
någon i sin omgivning som gjort det. Det kan även bero på att man tycker det blir 
skräpigt. Man tar sig inte den tiden i dag. Det kan finnas en tro att det bara är för vuxna. 
När inte barn är med. Det måste komma till en medvetenhet om att det går. Och även ett 
uppövande behövs för att medvetandegöra det. 
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Man kanske upplever att under utbildningen är det så avancerat, så stort, med hyvelbänk 
och stämjärn och klubba. Förståelsen för att det med enklare medel går att göra något 
som är så betydelsefullt för barnen finns inte. Att laga saker som går sönder ingår i 
detta. 
Det kan bli som en ond cirkel, barnen är oroligare idag och mycket tid kan gå till att 
skapa ett lugn i gruppen. Man ser inte möjligheten i kaoset. Då avstår man från att göra 
en sådan aktivitet som att tälja, men tänker då inte på att just det skulle kunna bidra till 
att skapa ett lugn. Genom att tälja i barngruppen kan lugnet komma av sig själv. 
Finns det barn med särskilda behov i gruppen måste pedagogen samtala med assistenten 
på vilket sätt man planerar och genomför det hela. Det är viktigt därför att om ett barn 
har svårt att sitta stilla så kan de andra barnen bli irriterade och det kan uppstå farliga 
situationer.  

Fråga 4; Vad tycker du är viktigt att tänka på när man täljer i barngruppen? 

Svar; Först måste det förbindas hos föräldrarna. Jag brukar låta föräldrarna tälja på ett 
föräldramöte på lekskolan. Då för de göra samma enkla saker som jag sedan gör med 
barnen. Jag går även igenom de regler jag har när vi täljer, reglerna är; 

1. Barnen får inte ta upp sin kniv förrän de sitter på sina stolar och fröken 
säger till. 

2. Man får inte resa sig upp förrän man stoppat ned sin kniv i slidan. Sedan 
lämnar man kniven till fröken. (Mottagandet är då viktigt, det är ett 
betydelsefullt verktyg.) 

3. Högst fyra barn får tälja per gång. 
Det är viktigt att det man ska göra är ordentligt genomtänkt och förberett. Var man ska 
sitta. Vart man har sina verktyg? Barnen lika så fröken har en egen verktygsväska. 
Barnen har sin kniv, (det är små moraknivar med stopp och nedslipad udd), och 
sandpapper i den. Fröken har knivar, små stämjärn, liten borr (till att borra knapphål) 
liten såg, bryne, sandpapper, plåster och sårsalva. (Se bild 2)  

 (Bild 2, taget under intervju 2) 

Det är viktigt att börja tälja inomhus. Detta för att det är svårare att komma ihåg 
reglerna utomhus. Barnen kan se något och springa iväg med kniven i handen. När 
barnen under en tid täljt inne kan man sedan göra det ute. Man måste som vuxen vara 
förtrogen med det man ska göra. Man måste vara säker, då blir även barnen och 
föräldrarna säkra. 

När man ska börja en täljstund så tar man först på sitt förkläde, då ”blir” barnen 
snickare. Det hjälper dem att komma ihåg de regler som finns när de arbetar med kniv. 
Slutligen ska man som pedagog alltid fråga sig vad man kan göra bättre till nästa gång.  
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Fråga 5; Varför har Waldorfförskolan enbart leksaker i naturmaterial? 

Svar; Det är inte enbart naturmaterial utan mer preciserat, tyg, ull, trä, vatten, sand, lera 
eller bivax. Råoljan som visst finns i vår berggrund, det har ruttnat ner under tusentals 
år, gör man plastleksaker av. Betänk vad den hanteringen kan ge upphov till, när det till 
exempel handlar om oljeutsläpp. Det skadar haven, det skadar djur. Plast är ett dött 
material som ofta har grälla färger. 

Det är sunt att ge barnen leksaker i naturmaterial. Helst ska de fyra elementen vara 
representerade. Det är olika upplevelser. 

Fråga 6; Tror du att leksakers form har betydelse? 

Svar; Ja, jag tror att formen ska vara antydd. En leksak ska gå att förvandla. Genom att 
barnen lägger en fantasibild till den reala utvecklas hjärnan, fantasikrafterna. Det är en 
viktig process som sker när barnet håller kvar en fantasibild inom sig. Den processen 
utvecklar kreativiteten, det vuxna tänkandet. 

5.1.3 Bearbetning av intervjuerna och observationen av barngruppen 

Har de/jag lagt märke till någon särskild respons från barnen på mitt/ditt 
täljande? 

Intervju 1 svarar att barnen upplevdes som tillbakadragna. 

Intervju 2 svarar inte direkt på frågan. Svarar som om frågan handlat om att tälja 
tillsammans med barnen, när det fått sin första kniv för exempel. 

Den egna observationen visade att barnen vid flera tillfällen iakttagit mitt arbete. Barnen 
har frågat om vad det ska bli och upplevt glädje när de sett ”vad det blivit”. Ett barn 
ville själv prova att tälja. Mitt täljande har givit upphov till många funderingar och 
gissningar om det färdiga resultatet. 

Tror de/jag att täljande i barngrupp kan ha inverkan på barnens lek? 

Intervju 1 tror det om aktiviteten är en del av vardagen. Det kan ge en konstnärlig 
upplevelse. 

Intervju 2 menar att de små barnen härmar direkt, de leker verkstad och snickare. 
Pojkarna får ett annat, mer utvecklat förhållande till pinnar i sin lek. Att se pinnar endast 
som skjutvapen försvinner. Barnen utvecklar sin fantasi när de ser former i naturen, en 
pinne som ser ut som en ödla och tas med till lekskolan för att förtydligas med 
pedagogens eller barnets kniv. Detta har inverkan på leken. 

Det jag direkt observerat är att både spånor, obearbetat material och bearbetat material 
har använts i leken. Det har förekommit frågor om det är leksaker eller inte. Slutsatsen 
blev då att det var leksaker. När jag använde de färdiga figurerna i mitt sagoberättande 
ökade leken med dessa figurer. 

Varför tror de/jag att så få pedagoger täljer i barngruppen? 

Intervju 1 tycker att tälja är jobbigt, svårt. Tror sig ha brist på talang. 
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Intervju 2 tror att många saknar egen erfarenhet från sin egen barndom. Många tar sig 
inte tid. Blir för skräpigt. Man måste bli medveten om att det är genomförbart. 
Utbildningssituationen kan upplevas för avancerad för att föra in i lekskolan. 

Egen uppfattning om detta innan undersökningens början var att det är allt för svårt att 
genomföra. Efter att jag provat vet jag att det går. 

Viktigt att tänka på när man täljer: 

Intervju 1 menar att man ska presentera det man gör tidigt. 

Intervju 2 hade en hel rad råd kring detta, 

1. Viktigt att man är bra förberedd, att det är ordentligt genomtänkt. Pedagogen 
måste vara säker i sitt hantverk med kniven. 

2. Förbereda föräldrarna. 

3. Regler för aktiviteten. 

4. Bestämda platser för pedagog, barn och verktyg. 

5. Börja med att tälja inomhus för att sedan göra det utomhus. 

Den egna observationen visar att förberedelsen är mycket viktig. Det fungerade bra när 
jag arbetade med former som jag övat innan men sämre när jag försökte hitta på i 
stunden. Att ha verktygen på en bra plats är även viktigt. Det är även viktigt att snabbt 
kunna lägga ifrån sig sitt arbete på säker plats om man behöver göra något annat, som 
att finnas för barnen på annan plats. 

Varför Waldorfförskolan endast har leksaker i naturmaterial: 

Intervju 1 betonar de enkla formerna, det förvandlingsbara och värmeupplevelsen i 
naturmaterialen. De är utvecklande för fantasin. Det finns en hälsorisk med leksaker i 
plast. Det skulle vara omoraliskt att tillhandahålla leksaker i plast. Vill inte bidra till 
vare sig ”Waldorfkommersialism” eller sponsra leksaksjättarna. 

Intervju 2 förtydligar naturmaterial och betonar vikten av inslag av de fyra elementen. 
Miljöaspekt, naturmaterial är sunt medan plastleksaker påverkar miljön negativt. Plast 
är ett dött material som ofta har grälla färger. Naturmaterialen ger en annan upplevelse. 
Den enkla formen och det förvandlingsbara betonas. Ses som utvecklande för fantasin, 
kreativiteten och det påverkar det vuxna tänkandet. 

Detta har inte observerats i undersökningen förutom att frågan ställts till dem som 
intervjuades. 

Värdefulla insikter om betydelsen av pedagogens egen aktivitet för barnens 
välbefinnande 

Intervju 1 förmedlade att det är viktigt att göra något själv. Därför att barnen annars inte 
får den möjligheten att uppleva vuxna som är sysselsatta med konstnärligt skapande 
eller nyttigt, praktiskt som rör hemmet. 

Intervju 2 talade om att många pedagoger idag kommer in i en ond cirkel där de får 
lägga ner så mycket kraft på att hålla ihop barngruppen så att tanken på att sätta sig och 
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tälja inte finns. Man ser inte möjligheten i kaoset. Om man gjorde det skulle man kunna 
förbättra situationen i barngruppen då aktiviteten i sig är en hjälp till att samla gruppen. 

Värdefulla insikter om barnens eget täljande 

Intervju 2 förmedlade erfarenheter av att barnen själva fick tälja. Det är positivt att 
barnen fick göra något de vill. När barnen får sin första kniv ger den vuxne ett 
förtroende vilket leder till att barnen växer som människor. Det avspeglar sig sedan i det 
sociala. Det poängteras att särskilt för pojkarna är det viktigt att få arbeta med sina 
händer på ett bra sätt.  

5.2 Resultatbeskrivning av den egna processen 
5.2.1 Förberedelsen 

I början av förberedelsen arbetade jag mestadels i huvudet. Jag tänkte på vad jag ville 
göra, hur jag skulle göra, var jag skulle göra, vad jag visste och kunde och vad jag 
behövde veta och kunna. Övandet i att tälja påbörjades också. 

5.2.2 Inkubationen 

I den här fasen försökte jag vara ledig och ha sommarlov vilket gick halvbra då tankar 
kring det som skulle utföras pockade på min uppmärksamhet. Det var svårt att släppa 
taget om tankarna då en viss tidspress fanns med i bilden. 

5.2.3 Illuminationen 

Den avgörande idé som jag fick var när det stod klart för mig att jag ville göra. Jag 
skulle göra en familj. Ett eller flera barn och en eller flera vuxna skulle det bli. 
Utvecklandet av min skicklighet med kniven förbättrades också beroende på mitt 
övande. 

5.2.4 Utarbetningen 

I detta skede befann jag mig på förskolan där jag genomförde min undersökning. Den 
viktigaste upptäckten i det här skedet är den om övandets betydelse. Det var mycket 
svårt att efter att ha hittat på en ny figur börja skapa den och samtidigt vara uppmärksam 
på barngruppen. När jag i stället arbetade med de redan inövade figurerna blev glädjen 
stor över att upptäcka möjligheten att arbeta och samtidigt vara fullt närvarande i det 
barnen gjorde. 
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6 Analys 
Min undersökning har tydliggjort att det är möjligt att tälja leksaker eller andra föremål 
i barngruppen när barnen leker. Detta överraskade mig då jag inte trodde att det skulle 
vara möjligt. Vikten av att vara ordentligt förberedd har framkommit både genom min 
egen undersökning och genom intervjuerna. Båda intervjuerna betonar vikten av att 
kunna bearbeta materialet med kniv. Även konstnärlig ådra betonades vilket möjligen 
inte behöver vara en förutsättning utan att det är tidigare övande som kan vara 
huvudsaken. En synpunkt som framkom av intervju 2 är att man som pedagog måste 
förankra den tänkta aktiviteten hos föräldrarna. 

Mitt egna förhållningssätt till arbetet med att tälja leksaker har haft betydelse för 
barnens lek genom att det stimulerat deras föreställningsförmåga när de funderat kring 
vad det skulle bli och om det var leksaker för exempel. Barnen har provat sakerna 
genom att titta, känna och undersöka dem. De har även när det sett en viss gestaltning i 
saken som för exempel en tupp provat med hjälp av leksaken vad en tupp gör. Vygotskij 
(2003) menar då att barnet genom sin erfarenhet av verkligheten kan göra sig en 
fantasibild av vad en tupp gör och se ut som. Rasmussen (1993) menar att barnets 
fantasiorgan sitter i kroppen och att när de upplever leksaken med sina sinnen kan utföra 
leken med träfiguren ”så som en tupp gör”.  

De intervjuer jag gjort lyfter fram att när barnen ser en vuxen som utför en syssla kan 
detta ge en konstnärlig upplevelse. Steiner (1923) talade om vikten av att föra in en 
arbetets estetik i det pedagogiska arbetet. Han betonade även att all 
verklighetsupplevelse verkar på barnets andliga krafter Steiner (1906). I förhållande till 
detta drar jag också paralleller till den glädje jag upplevde när jag bearbetade en bit asp 
till det som en av pojkarna sa ”var en alldeles riktig människa”. Att känna glädje i sitt 
arbete är speciellt viktigt när man arbetar tillsammans med barn. Upplever barnen att det 
som pedagogen gör är lustfyllt är pedagogen dels roligare att vara tillsammans med 
(förskolan ska enligt Lpfö 98, läroplan för förskolan, vara rolig) men glädjen bidrar 
även till att besjäla det skapade tinget. Betydelsen av den besjälade leksaken betonar 
Ekman (1991) när han beskriver den ideala leksaken. Av båda intervjuerna kan man dra 
slutsatsen att om barnen får uppleva vuxna som är sysselsatta med något som kommer 
att resultera i något användbart och eller vackert, till skillnad från vuxna som enbart 
aktiverar sig med att passa barnen, ges möjlighet till att ge barnen rika 
verklighetsupplevelser. 

En frågeställning som jag hade var vilken betydelse leksakers utformning har för barns 
fantasiutveckling. Både intervju 1 och 2 framhåller betydelsen av de enkla formerna, att 
de är förvandlingsbara vilket man menar utvecklar fantasin. Även materialet är viktigt 
för att ge barnen en sund uppväxt. Naturmaterialen ger en annan känsla av värme än 
plastleksaker framhöll båda. Om just värmeupplevelsen har någon inverkan på fantasins 
utveckling framgick inte. Nelson & Svensson (2005) menar att leksaker i sig inte kan 
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vara pedagogiska men att leksaker kan användas av vuxna på ett pedagogiskt sätt. Om 
leksakers utformning skulle ha någon påverkan på barns utveckling utvecklar Nelson 
och Svensson (2005) inte i högre grad än att de påpekar att leksaker som används för att 
stimulera läs och skrivutveckling inte har någon bevisad effekt. Steiner (1923) menar i 
sin tur att barnet inte kan efterhärma det som är för intellektualiserat. Efterhärmning 
som grundar sig i en verklighetsupplevelse borde därmed ha betydelse för barnens 
fantasiutveckling både om man ser det från utvecklingspsykologisk synvinkel eller som 
Rasmussen (1993) då han utgår ifrån den kroppsliga potential som fantasin utgör. 
Almqvist (1991) använder begreppen lågrealistiska och högrealistiska leksaker. Hon 
anser att barn under tre år har ett större behov av realistiska leksaker. Det lilla barnet 
behöver verklighetsupplevelsen, det här är en sked och inget annat. Större barn däremot 
kan enligt undersökningar som gjorts leka mer fantasifullt med en leksak som inte i 
detalj är föreställande. Min egen undersökning riktade sig till barn mellan tre och sju år 
och visade att barnen lekte lika intensivt med ett vedträ som med det färdigbearbetade 
ämnet som liknade en mänsklig figur. Båda var riddare och utförde inom lekens ramar 
stordåd. Några entydiga svar på denna fråga har jag inte fått då ingen forskning gjorts på 
området i någon större omfattning. 

Några aspekter på leksaker som uppkommit under undersökningens gång är 
miljöaspekten och den globala leksaksindustriaspekten. Både intervju 1 och 2 har berört 
miljön i samband med valet av leksaker på förskolan. De betonar att tillverkningen av 
plastleksaker ger en skadlig inverkan på miljön. Intervju 1 förmedlar att valet av 
leksaker i naturmaterial och som är egentillverkade minskar bidraget till 
leksaksindustrins kommersialism. Nelson & Svensson (2005) talar om att de flesta 
leksaker tillverkas i Asien av barnarbetare. De beskriver ett faktum att producerande 
barn tillverkar leksaker till konsumerande barn.  

7 Diskussion 
Till att börja med måste jag uttrycka hur roligt det har varit att göra denna 
undersökning. När jag upptäckte att det fungerade jättebra att sitta och tälja medan 
barnen lekte blev jag förvånad och sedan infann sig en känsla av tillfredsställelse. Då 
kan man inte bli annat än glad. Jag tror att jag som färdigutbildad förskollärare kommer 
att ha stor behållning av de erfarenheter som jag gjort under detta arbetes gång. Vilket 
även kommer att komma barnen som jag förhoppningsvis ska arbeta tillsammans med 
till godo i framtiden. 

Den syn som många barn och även vuxna har av kniven är nog tyvärr att den ses som ett 
vapen istället för ett verktyg. Detta beror nog på att det ges få tillfällen i dag att uppleva 
kniven som ett verktyg i en bearbetning av ett material. Så förankring hos föräldrarna är 
oerhört betydelsefullt, för utan den förberedelsen kan det verka skrämmande att 
förskolläraren ska arbeta med vassa verktyg, för att inte tala om, om barnen ska tälja 
själva. Detta vet jag utifrån egen erfarenhet då jag innan denna undersökning inte vare 
sig hört talas om eller upplevt i verkligheten, förekomsten av att skapa i trä med kniv 
inom förskolans väggar. Tidigare såg jag det som en mycket tveksam aktivitet. En 
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beskrivning av hur man kan gå till väga hade hjälpt mig en hel del av förståelsen för 
fenomenet tror jag. 

7.1 Resultatdiskussion 
Som jag tidigare betonat är jag mycket nöjd med resultatet när det handlar om det 
praktiska utförandet av att tälja leksaker. Jag måste ändå tillägga att jag inte är 
övertygad att det skulle gå lika bra i vilken barngrupp som helst. Bidragande orsaker till 
att det nu fungerade är tror jag, dels beroende på det lugn som huvudpedagogen 
utstrålade. Även att barngruppen tidigare varit med om att en vuxen täljt med kniv, 
visserligen utomhus, har säkert bidragit. Föräldrarnas positiva inställning har också haft 
betydelse för resultatet. Mitt eget agerande har troligtvis också haft inverkan på att det 
fungerat bra. Det jag främst tänker på är att jag försökt arbeta med små rörelser nära 
kroppen. Om jag arbetat med yvigare rörelser hade jag dragit mer uppmärksamhet till 
mig på ett negativt sätt och stört deras lek.  

Det som framkommit i samband med intervjuerna har varit mycket värdefullt. Det jag 
närmast tänker på är hur man kan gå till väga, vad man behöver tänka på för att börja 
tälja mer inom förskolan. Insikterna om varför så få arbetar med trämaterial i förskolan 
var mycket intressanta. Detta är kanske något som kan utvecklas både inom 
utbildningen på högskolan och på de verksamhetsförlagda utbildningsplatserna. 

Miljöaspekten som uppkom både i teoridelen och genom de intervjuer som gjordes gav 
mig en djupare förankring, när det handlar om mitt eget val av leksaker till barn. Att 
barn i Asien arbetar med att tillverka leksaker till barn i väst gjorde mig illa berörd. 
Dessa fakta anser jag borde vara en bidragande faktor i valet av leksaker till barnen. Att 
välja att ge barnen dessa plastleksaker är då i sanning som intervju 1 påpekar 
omoraliskt. 

Studerandet av min egen utveckling av gestaltningsförmågan har jag haft svårt att göra i 
ord. De fotografier som tagits under arbetets gång säger möjligtvis mer om 
utvecklingen. Huruvida jag kan beskriva den är ur min synvinkel tveksamt. Detta beror 
delvis på att det har varit svårt att koncentrera sig på det jag gjort rent hantverksmässigt 
när jag samtidigt observerat barngruppen. Att göra observationen av barngruppen har 
gått i första hand. En annan orsak till svårigheten med detta är att jag inte har tillräcklig 
erfarenhet av att studera min egen kreativa process. Den litteratur i ämnet som jag läst 
har heller inte givit mig de verktyg jag hade behövt.  

7.2 Metoddiskussion 
Att göra har varit en förutsättning för att lyckas få något resultat i denna undersökning. 
Hade jag valt att gå den uteslutande teoretiska vägen till att undersöka, på vilket sätt det 
är möjligt att tälja i barngrupp när barnen leker, så hade jag haft små möjligheter till att 
nå resultat som jag ser det. Jag fann ingen som helst forskning i ämnet.  

Att jag använde mig av intervjuer gav mig en, om än liten, objektiv syn på mitt eget 
förhållningssätt till arbetet. Jag kunde även ta del av någon annans erfarenheter kring att 
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tälja i barngrupp. Hade jag gjort fler intervjuer hade jag inte själv kunnat utföra min 
undersökning på plats i förskolan på grund av tidsbrist. 

Något som jag tänkt på under arbetets gång är att jag kanske har haft för många olika 
trådar att spinna på. Att studera både barngruppen och mig egen kreativa process blev 
komplicerat. Det hade möjligtvis varit bättre att utföra arbetet med att tälja utan att gå in 
på det djupare och att endast studera barngruppen. Någon riktigt bra metod för att följa 
min egen process hade jag inte som jag tidigare nämnt. 

7.3 Diskussion om framtiden 
Att göra mer djupgående studier av om leksakers utformning har betydelse för barns 
utveckling tror jag behövs för att skapa större förståelse för detta. Något som också kan 
vidareutvecklas är hur man som student kan gå till väga när till exempel hantverk och 
vetenskapliga metoder ska förenas. I tidigare nämnda antologi av Bernt Gustavsson 
(2004) finns en rapport av Christine Keffels som har titeln, Tankar om konstnärliga 
kunskapsprocessers nytta med och där har jag hämtat följande citat. 

I yrkesutbildningar där konst och vetenskap skall mötas framtvingas en balansakt där den 

konstnärliga metoden ständigt måste luta sig mot vetenskapen för att erhålla legitimitet. Det är 

ett smått irriterande faktum att om arbete med gestaltningar, tolkningar och uttryck, inordnas i 

teoretiska begrepp blir de accepterade, inte för sin egenart, utan som ett ”hjälpmedel” för den 

vetenskapliga förståelsen och kunskapen. 

Även Sie Kronberg resonerar kring detta i samma antologi av Gustavsson (2004). 
Kronberg inleder sin text med att påpeka att mötet mellan konstnärlig gestaltning och 
vetenskap ger upphov till frågor som inte låter sig besvaras på det traditionellt 
vetenskapliga sättet. Hon menar också att den konstnärliga processen borde innebära ett 
friare sökande efter sanningar, inte en sanning utan variationer av sanningar och 
sanningssökande. Jag låter nu dessa två kvinnors tankar om skapandets integrerande i 
den vetenskapliga traditionen avsluta denna uppsats, för själv tänker jag bege mig ut till 
verkligheten tillsammans med en rad underbara barn. 
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