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En studie om pedagogers förhållande till skapande verksamhet i 

Stockholm och i Tornedalen 

Ida Maria Isaksdotter Westerberg 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate how preschool pedagogues in Stockholm and in 
Tornedalen speak about and relate to creative activities. By qualitative interviews in two 
geographically distant areas, one minority culture and one majority culture, I have collected 
information from six pedagogues, three in each area. Values in, and the significance of culture in 
creative activities have been the main focus. From this study I conclude that all pedagogues agreed 
upon the creative activity having an extensive role in the preschool work. The role of the individual 
pedagogue within the creative activity is multiple and dependent on where, when and how the activity 
is carried out. The focus in creative activities varied; while the pedagogues in Stockholm mostly spoke 
about creativity as a phenomenon of art, the pedagogues in Tornedalen spoke about creativity in a 
wider sense and often connected to practical problems. Another important factor relevant to creative 
activities was the environment like the preschool, the home, the nature and the society. The way the 
pedagogues used these environments differed remarkably; in Tornedalen they spoke more about the 
family and different professions in the society while the pedagogues in Stockholm spoke about the 
nature and exhibitions. My opinion, after this study, is that it is difficult to discriminate the creative 
activities from other preschool work, since creativity is permeated with playing and vice versa. 
Creativity is also a natural part of children exploring and if you like creative activities can permeate 
everything a pedagogue attends to. 
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Inledning 

Jag är nu inne på min sista termin på lärarutbildningen. Under min utbildning har jag läst inriktningen 

praktisk-estetiska läroprocesser för barn i yngre åldrar, vilken riktar in sig mot bild och slöjd för barn 

i årskurs 0-3. Jag gör denna undersökning av två anledningar; för det första har inriktningen fått min 

nyfikenhet på skapande verksamhet i förskolan att öka. Hösten 2007 flyttade jag till Stockholm och 

det är här, genom min utbildning, som jag har fått den mesta kunskapen om läraryrket. Ursprungligen 

däremot kommer jag från Norrbotten. Mina rötter gör mig nyfiken på hur synen på den skapande 

verksamheten norröver överensstämmer med den syn jag fått från min utbildning, och hur den i sin tur 

stämmer överens med pedagogers syn på skapande verksamhet i Stockholm. Jag vill, genom att 

undersöka skapande verksamhet i förskolan, göra en tvärkulturell studie mellan en minoritetskultur 

och en majoritetskultur som geografiskt i Sverige är verksamma mer än hundra mil ifrån varandra. 

Med majoritetskultur menar jag en kultur där majoritetsspråket är dominant och med minoritetskultur 

menar jag en kultur där det tillsammans med majoritetsspråket även talas ett minoritetsspråk (De 

nationella minoriteterna och kulturlivet, 2001 s.41 ff.). I den litteratur jag behandlat om skapande 

verksamhet lyfts olika värden fram som speciellt betydelsefulla för barnens utveckling. Sociologen 

Pierre Bourdieu talar om värden som blir tillgångar i det kulturella och det sociala kapitalet. Jag vill, 

med inspiration av detta, undersöka vilka värden i den skapande verksamheten som de pedagoger jag 

intervjuar ser som tillgångar hos barnen.  

 

I läroplanen för förskolan finns tankar som anknyter till kultur: 

Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur skall bidra till att 

barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med 

utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en dubbel kulturtillhörighet (Lpfö 98)  

För att förskolan skall kunna bidra till ovanstående anser jag det väsentligt att varje pedagog 

medvetandegör sin egen kunskap om kultur. Anna-Mia Bergbom, Monika Larsson och Tove Linné har 

gjort ett examensarbete om att initiera ett arbetssätt baserat på elevers kulturella bakgrund och 

närmiljö. De uttrycker sig; ”Det är först när man jämför sin egen kultur med andras, som man ser det 

unika med sin egen” (Bergbom, Larsson, Linné, 1995 förord). 

 

Genom att utgå från olika kulturer geografiskt sett vill jag se till den skapande verksamhetens 

betydelse för den pedagogiska verksamheten i förskolan. Jag kommer att börja med att redogöra för 

den tidigare forskning samt den litteratur jag behandlat kring skapande verksamhet och kultur. 

Därefter kommer jag att presentera mitt syfte och de frågeställningar jag inledde min studie med för att 

sedan gå in på Bourdieus sociologi och begrepp. När jag presenterat all litteratur kommer jag att gå in 

på metoden och redogöra för hur jag har gått tillväga och varför. Resultatet har jag delat in i två delar; 

i den första kommer jag att redogöra för vad pedagogerna från varje område berättar om skapande 

verksamhet. I den andra delen kommer resultaten från de båda områdena att mötas och analyseras med 

hjälp av begreppen fält, kapital och habitus. Sist av allt kommer jag att diskutera kring de resultat jag 

kommit fram till utifrån mitt syfte och mina frågeställningar.  
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Bakgrund  

Under denna rubrik har jag sammanställt den tidigare forskning kring skapande verksamhet, kultur och 

Bourdieus författarskap jag kommit över som jag anser relevant för min studie. Här har jag även 

behandlat litteratur om skapande verksamhet och kultur och sist i denna del presenterar jag mitt syfte 

och mina frågeställningar inför studien. Därefter väntar teoridelen i vilken jag avser att försöka 

redogöra för Bourdieus sociologi.  

Tidigare forskning 

Eva Änggårds, lektor i pedagogiskt arbete vid Stockholms Universitet, avhandling bygger bland annat 

på ”forskning som fokuserar kulturens betydelse för barns bildskapande och den interaktion som sker 

mellan barns bilder och den kultur de skapas i” (Änggård, 2005 s.28). Enligt Änggård återskapar barn 

kultur genom att de i sina bilder använder sig av grafiska framställningssätt som finns i kulturens 

bilder. Barn återskapar även kultur genom att använda sig av kulturella föreställningar som reflekteras 

i bilderna. Hon menar även att barnen bidrar till att producera och förändra kulturen med sina bilder 

(Ibid., s.16-17).  

 

Tarja Häikiö, bildpedagog och lärarutbildare vid Göteborgs Universitet, har skrivit en avhandling där 

syftet är att beskriva och analysera betydelsen av Reggio Emilias filosofi. Hennes avsikt är att belysa 

och problematisera den skapande verksamhetens roll och betydelse i en pedagogisk helhet (Häikiö, 

2007 s.13, 20). Hon förklarar att hon, i rollen som bildpedagog, har utarbetat ett praktiskt arbetssätt 

som tagit intryck av Reggio Emilias arbete med atelierista. Atelierista är den italienska benämningen 

för en bildpedagog som arbetar med barnen i ateljé. Häikiö hänvisar till skolans kulturuppdrag och 

förklarar att skapandet är en viktig del av det aktiva lärandet och delaktigheten i läroprocesser samt att 

kulturlivet borgar för utvecklandet av demokrati och kulturell yttrandefrihet. Hon förklarar att de 

teoretiska ämnena oftast kopplas till vetenskapen medan de praktisk-estetiska ämnena kopplas till 

motoriken och känslomässiga upplevelser. Hon menar att skiljandet på vetenskap och konst har lett till 

en degradering av de praktisk-estetiska ämnena (Ibid., s.13-15).  

 

Utgångspunkten för Marie Bendroth Karlssons, lektor i bildpedagogik vid Högskolan i Gävle, 

avhandling är intresset för hur lärares ambitioner och elevers förståelse kring bildskapande gestaltas. 

Hon vill skapa en förståelse för de hinder och den kompetensutveckling som kan uppstå och erbjuda 

begrepp som redskap för utvecklingen av estetisk bildverksamhet. I sin studie riktar hon sitt fokus på 

den pedagogiska processen och anser att det sociokulturella perspektivet är viktigt i barns tidiga 

utveckling (Bendroth Karlsson, 1996 s.3-5). Hon menar att barn socialiseras in i en bildvärld både som 

skapare och betraktare och refererar till psykologen Lev S. Vygotskijs teori om social mediering där 

kulturella redskap och symboler medieras i samspel med andra och för att sedan medieras inom oss 

själva. De olika symbolspråken (tal, skrift, teckningar, målningar m.m.) som används i en kultur är, 

enligt Bendroth Karlsson, kulturella redskap. Hon anser även att det sociokulturella sammanhanget till 

bildskapande inte fått den betydelse som den borde (Ibid., s.39-41). 

 

Monica Eklund, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad, fokuserar på det interkulturella lärandet 

med elevers olika bakgrund i grundskolan i sin avhandling. Hennes mål är att beskriva och analysera 
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på vilka sätt det interkulturella synsättet kommer till uttryck på olika arenor och undersöka om 

förstärkande socialisation möjliggörs hos elever i årskurs nio (Eklund, 2003 s.19-20). Vad jag valt att 

använda mig av ur Eklunds avhandling är hennes redogörelse för definitionen på kultur vilket jag 

kommer att återkomma till senare i texten.  

 

Donald Broady, professor vid Uppsala Universitet, har i sin avhandling behandlat Bourdieus 

nyckelbegrepp; kapital, habitus och fält (Broady, 1990 s.17). Enligt Broady är symboliskt kapital det 

som anses ha värde i en social grupp. Han förklarar att symboliska tillgångar ses som kulturellt kapital 

om de i samhället uppfattas som mer värda än andra sorters symboliskt kapital (Ibid., s.171-173). 

Kulturellt kapital är, enligt Broady, dominansförhållanden som ser ut att gälla hela samhället och han 

förklarar att högt ansedda institutioner eller människor med kultiverat språkbruk representerar 

kulturellt kapital. Vidare menar han att kulturellt kapital i mångt och mycket innebär att vara 

välinformerad (Ibid., s.173-177). Socialt kapital är fristående från de andra kapitalarterna och handlar 

om förbindelser (Ibid., s.179). Intagna positioner, samlade kapital och skapade kontakter som varje 

individ i en grupp samlat ihop blir en slags tillgång för gruppen; ett socialt kapital, som resten av 

gruppen kan dra fördel av (Ibid., s. 179-181). Habitus är ”resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva 

minnen, sätt att röra sig och tänka som ristats in i människors kroppar och sinnen” (Ibid., s.228). 

Habitus har formats av det liv vi levt, den styr vad vi tänker och gör och därav bidrar varje människa 

till att världen återskapas eller förändras beroende på vilken situation man hamnar i (Ibid.). Ett socialt 

fält är ”en avgränsad grupp människor och institutioner som strider för något som är gemensamt för 

dem” (Ibid., s.270). 

Vad är skapande verksamhet? 

I läroplanen för förskolan går det att finna uttryck kring barns skapande: 

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

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

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 

Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik (Lpfö 98). 

 

Psykologen Lev. S.  Vygotskij (1896-1934) anser att skapandet är en normal och ständig följeslagare i 

ett barns utveckling. Han förklarar att skapande är något som används av alla i mer eller mindre grad 

om man ser det ur den psykologiska betydelsen att det är ett skapande av något nytt (Vygotskij, 1995 

s.45). ”Skapandet förekommer överallt där en människa fantiserar, kombinerar, förändrar och skapar 

något nytt, hur obetydligt det än kan förefalla jämfört med vad genierna skapat.” (Ibid., s.15)  

 

Bland mål att sträva mot i förskolan går det att finna denna punkt i läroplanen: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin 

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som 

lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (Lpfö 98). 

 

Förskolläraren och författaren Ann Granberg menar att allt vad småbarn gör skulle kunnas innefattas i 

ordet kreativ i den betydelsen att det är nyskapande, nytänkande, idérikt, initiativrikt och produktivt. 

Hon förklarar att skapande är så intimt sammankopplat med leken och att det därför inte går att skilja 
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skapandet från andra aktiviteter. Hon anser att det är görandet, problemlösandet och händelserna under 

själva skapandet som engagerar barnen mest, dvs. det är processen som motiverar barnens intensiva 

engagemang, inte den färdiga produkten (Granberg, 2001 s.14-16). Rob Barnes, konstnär och tidigare 

undervisande i pedagogik vid University of East Anglia i Norwich, förklarar att konstnärliga värden 

relaterar till den bildande, fostrande och berikande aspekten av våra liv (Barnes, 1994 s.12). 

Problemlösning, urskillningsförmåga och beslutsprocesser är aktiviteter som skapande innefattar 

medan det är den känslomässiga aspekten som gör konsten levande och kommunicerar dess budskap 

(Ibid., s.21). Vygotskij anser att det både är känslan och tanken som styr människans skapande 

(Vygotskij, 1995 s.26). ”Inget stort i livet kan göras utan en stor känsla” (Ibid., s.63). 

 

Enligt Häikiö tränas sinnena i det skapande arbetet vilka sedan kan användas som referenser i annat 

lärande då ”omvärlden tas in via sinnena och ges uttryck i kroppslig handling” (Häikiö, 2007 s.150). 

Konsten är ett sätt att lära känna världen på. Därför anser Barnes att naturen kan upplevas genom 

konsten då barn som har ett levande förhållande till sin omgivning ofta visar på nyfikenhet och 

experimentlusta. Barnes anser att det är viktigt att lära sig sitt eget sätt att se då visdom inte är något 

man tar emot utan något som man skaffar sig (Barnes, 1994 s.17-18). 

 

Nyckeln till den viktigaste uppgiften i estetisk fostran är, enligt Vygotskij, att införa estetiska moment 

i själva livet. Genom fantasiskapelser och verklig bearbetning av saker, föremål och situationer 

förvandlar konsten verkligheten. Därför, förklarar Vygotskij, bör pedagogen höja dagliga upplevelser 

till en skapande nivå utan att försköna dem (Vygotskij, 1999b s.171-172). 

En människas liv är ett oavbrutet skapande, en enda estetisk ceremoni som kommer att 

uppstå inte ur strävanden att tillfredställa enskilda små behov, utan ur ett ljust och 

medvetet skapande genombrott. Föda och sömn, kärlek och lek, arbete och politik, varje 

känsla och varje tanke kommer att bli föremål för skapande. Vad som idag sker i konstens 

trånga krets, kommer i fortsättningen att genomsyra hela livet, och livet förvandlas till ett 

skapande arbete (Vygotskij, 1999d s.246). 

Fantasi och kreativitet 

Tankar om kreativitet går att finna i läroplanen för förskolan: 

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara 

och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter (Lpfö 98). 

 

Vygotskij behandlar den kreativa, eller kombinatoriska, verksamheten i Fantasi och kreativitet i 

barndomen. Han lyfter fram två av hjärnans funktioner; å ena sidan bevarar och reproducerar den våra 

tidigare erfarenheter. Å andra sidan kombinerar, kreativt bearbetar och skapar den nya situationer och 

ett nytt beteende ur tidigare erfarenheter. Utan att ha varit med om en viss händelse kan vi alltså ändå 

ha en egen föreställning och uppfattning om just den händelsen (Vygotskij, 1995 s.13). Vygotskij 

förklarar att den kreativa och kombinatoriska aktiviteten är en långsam process. Den utvecklas från 

enkla till mer komplexa former och uppträder i direkt samband med mänskliga aktiviteter och i 

ansamlandet av ny erfarenhet (Ibid., s.17). 
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Enligt Vygotskij är fantasins skapande aktivitet beroende av människans tidigare erfarenheter då det är 

erfarenheter som utgör det material som fantasikonstruktionerna byggs av. Ju rikare en människas 

erfarenheter är, desto mer material förfogar hennes fantasi över (Vygotskij, 1995 s.19). Formandet av 

fantasin i barnets fostran har inte bara betydelse för träning och utveckling, menar Vygotskij, utan den 

har också en allmän funktion, som påverkar människans hela beteende (Ibid., s.50). Barnes anser att 

barn kan lära sig att bearbeta och förändra idéer i fantasin genom konsten. Fantasin är ett verktyg som 

hjälper oss att utvidga vår erfarenhet och utforska saker och ting på ett mentalt plan (Barnes, 1994, 

s.19). Barnes anser att barn redan är utrustade med en fantasiförmåga men att de måste få det 

psykologiska utrymmet och friheten att använda sin fantasi när det gäller olika färdigheter. Konst 

handlar inte enbart om att lära sig färdigheter, men för att barnen ska kunna behärska olika material 

behöver de lära sig olika praktiska aktiviteter (Ibid., s.114). Ju oftare barn ställs inför kreativa problem 

desto lättare får de kreativa idéer och genom att ägna sig åt kreativt tänkande anser Barnes att 

kreativiteten underlättas (Ibid., s.17). Barnes pekar även på att osäkerhet och misslyckanden är en lika 

stor del av kreativiteten som nya och intressanta synsätt (Ibid., s.20). Bendroth Karlsson förklarar att 

den kreativa processen är en rörelse mellan det inre och det yttre och att tillgången till en 

samarbetspartner i den yttre fasen kan ha en avgörande betydelse (Bendroth Karlsson, 1996 s.139). 

Om man ser kreativitet dels som ett livsnödvändigt beteende för att kunna tänka nytt och 

anpassa sig i en föränderlig tid dels som ett beteende som behöver odlas, då ges 

pedagogiska institutioner som förskolan och skolan en betydelsefull roll i fostrandet av 

kreativa människor. I det perspektivet är det intressant att se närmare på vad det är för 

slags tänkande och handlande som stimuleras i förskolan och skolan… (Ibid., s.52). 

Pedagogens roll, material och miljö 

Barnes förklarar att det är upp till var och en av oss att bestämma vilka konstnärliga värden som vi 

värderar mest och att dessa värden bestämmer hur undervisningen går till (Barnes, 1994 s.25). Enligt 

Granberg styr synen på skapande pedagogens inställning till, och bemötande av, småbarns olika 

aktiviteter. Den påverkar också vilka förutsättningar och stöd småbarn erbjuds när det kommer till 

skapande aktiviteter (Granberg, 2001 s.17). Pedagogen skall stödja barnen, bidra till att vidga deras 

intryck och stärka deras erfarenheter. Pedagogen bör betrakta den skapande ut barnens perspektiv och 

vara deltagande på barnens villkor (Ibid., s.32). Häikiö lyfter fram interaktionen mellan pedagog och 

barn och anser att lyhördhet och respekt är självskrivna och att pedagogen bör vara medkonstruktör, 

bevittnare, utmanare, sporrare, stöd m.m. Skapandet bör ligga på barnens nivå och pedagogen ska 

hjälpa barnet att utveckla konkreta symbolspråk till abstrakta (Häikiö, 2007 s.150). Vygotskij anser det 

nödvändigt att vidga barnens erfarenheter. Ju fler erfarenheter barnen har desto mer betydelsefull och 

produktiv blir fantasin i den skapande verksamheten (Vygotskij, 1995 s.20). För att utveckla barns 

förmåga är det enligt Barnes viktigt att samtala med barnen om. De kommentarer en pedagog ger skall 

vara tydliga och innehålla trovärdigt beröm för att feedback ska vara värdefull och nödvändig (Barnes, 

1994 s.88-95). 

 

Barnen inspireras, enligt Granberg, av att pedagogerna är trygga med och visar olika materials 

möjligheter och begränsningar samt den teknik och de verktyg som krävs för bearbetning (Granberg, 

2001 s.32). Häikiö förklarar materialens egenskaper: lera har en transformativ karaktär som antingen 

går att ständigt förändra eller att bränna till något hårt, tecknar man kan man sudda och förändra, hårda 

material lockar till konstruktion och olika collagetekniker går att arbeta med både två- och 

tredimensionellt. Flytande färg kan vara utmanande men samtidigt skrämmande för barnen då det är 
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svårt att kontrollera, stabila färger anser Häikiö kan kännas trygga och hanterbara. Hon menar att färg 

kan användas för att beskriva sinnestillstånd utifrån barnets upplevelse och association till färgen då 

färg betyder olika beroende på personlighet och kulturell bakgrund (Häikiö, 2007 s.147-148). Även 

Bendroth Karlsson lyfter fram färgens betydelse, hon menar att trots att färg används så regelbundet i 

den skapande verksamheten så har lite skrivits om barns val av färger. Genom att lära sig färgens 

materiella möjligheter kan färgen bli ett användbart redskap när det kommer till uttryckande 

gestaltning (Bendroth Karlsson, 1996 97-101). Vygotskij anser att värdet av det tekniska moment som 

tillförs skapandet är helt uppenbar då detta lägger grunden till det skapande arbetet. Vänjer sig barnen 

vid att visa sin kreativa förmåga kan de senare i livet använda sig av detta som aktiva 

samhällsmedborgare (Vygotskij, 1995 s.98). Barnes förklarar att användningen av material i den 

skapande verksamheten påverkar inlärningsmiljön på olika sätt. Tar man fram en massa material på en 

gång kommer barnen inte att behöva samma hjälp samtidigt och om man tar fram ett enda material åt 

gången kan barnen lära av varandra. Barnes lyfter fram variationen, att pedagogen medvetet begränsar 

materialen ibland och att barnen ibland själva får välja material (Barnes, 1994 s.65). 

 

Enligt Vygotskij skapar man för att uppfylla ett behov, en strävan eller önskan till anpassning i den 

omgivande miljön. Är man helt anpassad till den miljö där man verkar skulle man inte vilja eller sträva 

efter någonting och då skulle man heller inte kunna skapa (Vygotskij, 1995 s.35). Naturen har alltid 

haft en stark ställning i Sverige när det kommer till kunskapsinhämntning och skapande aktiviteter 

förklarar Häikiö (Häikiö, 2007 s.145). Bendroth Karlsson hänvisar till Ross och menar att 

förutsättningarna för att en människa ska våga hänge sig i en kreativ process är att den omgivande 

miljön ska vara lekfull och tillåtande (Bendroth Karlsson, 1996 s.49). Vygotskij förklarar att varje 

uppfinnare alltid är ett barn av sin tid och sin miljö. Han menar att de privilegierade klasserna har en 

mycket större procent av vetenskapliga, tekniska och konstnärliga nyskapare, eftersom det är just hos 

dessa klasser som alla de villkor som är nödvändiga för skapandet finns (Vygotskij, 1995, s 37). 

Reggio Emilia  

Den pedagogiska filosofi som föddes i staden Reggio Emilia och fick sitt namn därefter bygger, enligt 

Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven, producenter på UR och skribenter, på att tänkande och handlande är 

delar utav samma erfarenhet. Reggio Emilia har ingen metod utan fokuserar på sättet att tänka kring 

barns lärande och förmåga. Jonstoij och Tolgraven, förklarar att varje tid, varje tankesystem och varje 

människa har sina teorier om barn (Jonstoij & Tolgraven, 2001 s.23). Den syn man valt att utgå ifrån i 

Reggio Emilia är, enligt Jonstoij och Tolgraven, ett ”rikt starkt och förmöget och kompetent barn 

ända från födseln, ett starkt subjekt, starkt i sin önskan att växa, lära sig och utforska” (Ibid., s.25). 

Enligt dem har ett barn tillgång till många olika uttryckssätt och en pedagogisk verksamhet som 

stimulerar så många uttryckssätt som möjligt kan leda till en mångfald av produkter som synliggör 

barnens tänkande. Pedagogen får, genom barnens produkter, en inblick i barnets teorier vilket hjälper 

pedagogen att se barnet som subjekt. Varje barns unika syn på världen måste respekteras och därför är 

subjektivitet ett grundläggande värde i den pedagogiska verksamheten (Ibid., s.25-26). I Reggio 

Emilia organiseras verksamheten i långa projektarbeten då stor vikt läggs vid kunskapsprocesser. 

Pedagogen ska utmana barnens teorier och ställa dem inför problem och uppgifter som leder 

projektarbetet framåt. Utmaningen kan exempelvis ligga i att introducera material, metoder, fakta eller 

upplevelser (Ibid., s.26-27). 
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Bilden som konstnärligt uttryck är enligt Bendroth Karlsson en del av helheten i Reggio Emilia, 

varken över eller underordnat någon annan aktivitet. Det skapande arbetet utförs enligt Bendroth 

Karlsson i teman som genomförs i mindre grupper. Temaarbetet går ut på att undersöka ett fenomen 

på så många sätt som det är möjligt, utifrån detta görs barnens erfarenheter. Enligt Bendroth Karlsson 

bygger pedagogiken inom Reggio Emilia på en pågående forskning som bygger på daglig 

dokumentation av den verksamhet som drivs vilket är källan till den fortbildning om hur barn tänker 

och lär. Pedagogen ska guida och stimulera barnets alla sinnen genom problemlösning och redskap 

som de kan uttrycka sina tankar och upplevelser med. Pedagogen ska stödja, ställa utmanande frågor 

och ge redskap (Bendroth Karlsson, 1996 s.31-33). Häikiö betonar att temaarbete inkluderar såväl det 

skapande arbetet som resten av den pedagogiska verksamheten. Hon förklarar arbetssättet som 

processorienterat med allt vad det innebär; skapande, kognitiva, kommunikativa, interaktiva, sociala 

processer m.m. (Häikiö, 2007 s 145). 

Vad är kultur? 

Kulturbegreppet omfattar hela samhället enligt Granberg. Hon menar att det handlar om den känsla av 

gemenskap och samhörighet som håller ihop generationer, länder och religiösa grupper. Vare sig det 

handlar om traditioner, attityder, konstformer eller annat (Granberg, 2001, s 20). Elisabet Jernström, 

förskollärare och doktorand vid Luleå tekniska universitet, och Henning Johansson, professor i 

pedagogik vid Luleå tekniska universitet, förklarar ordet kultur som ett besvärligt begrepp. Å ena 

sidan utgör språket en stor del av kulturarvet men kultur innefattar även konstnärlig verksamhet. De 

visar även på det antropologiska kulturbegreppet där kultur ses som gemensamma beteendemönster, 

föreställningar och värderingar. Enligt Jernström och Johansson överförs beteendemönster från 

generation till generation och genom att ta till sig dessa lär sig barnet att förstå sin omgivning, det 

växer in i sin kultur (Jernström & Johansson, 1997 s.43). 

 

Eklund förklarar att vår uppfattning, definition och avgränsning av kulturbegreppet förändras i samma 

takt som kulturen förändras och är på detta sätt kulturellt bundet (Eklund, 2003 s.71). Likt Jernström 

och Johansson anser Eklund att de snävaste definitionerna av kultur begränsas till de olika 

konstarterna, religionen och vetenskapen, det man kan kalla ”finkulturen”.  De vidaste, menar hon, 

refererar till all mänsklig verksamhet, inklusive dess resultat eller produkter. Hon skiljer mellan ett 

estetiskt-normativt och ett antropologiskt-deskriptivt kulturbegrepp. Det estetiskt-normativa 

kulturbegreppet förklarar Eklund kan liknas vid kultur som bildning. Där utgår man från att det finns 

universella värden som är önskvärda och bra vilket möjliggör att en viss kultur anses bättre än någon 

annan. Bildningsbegreppet är enligt Eklund nära förbundet med detta kulturbegrepp som i princip blir 

synonymt med finkultur (Ibid., s.72-73). Under det estetiskt-normativa begreppet nämner Eklund 

Bourdieus kulturella kapital vilket jag kommer att återkomma till lite senare (Ibid.). Det 

kulturantropologiska och sociologiska synsättet, förklarar Eklund, ser kultur som ett kollektivt 

fenomen vilket innebär att en kultur även kan innehålla grupper av olika subkulturer. Kulturen 

beskrivs och analyseras istället för att värderas eller moraliseras och är därför av beskrivande karaktär. 

Eklund förklarar att det antropologiska kulturbegreppet har kritiserats för att kulturer ses som 

självständiga, avgränsade och homogena system. När kulturbegreppet fokuserar på nationalitet eller 

etnicitet hamnar man lätt i skillnader och stereotyper istället för att se till likheter (Ibid., s.73-75). 
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Jernström och Johansson visar på tre dimensioner av den kulturella bakgrunden. Den första 

dimensionen är den materiella som synliggörs via produkter av teknologi och hantverk. Den andra 

dimensionen är den mentala som innehåller föreställningar, kunskaper, attityder och värderingar. Den 

tredje är den sociala som innefattar relationer mellan människor och hur man umgås med varandra 

(Jernström & Johansson, 1997 s.43). Denna mentala dimension anser Jernström och Johansson vara 

svår att tränga in i samtidigt som den är väldigt viktig då den kan förklara barnets sätt att reagera inför 

den verksamhet som bedrivs i förskolan (Ibid., s.55). En fördjupning av den sociala dimensionen kan 

handla om hur barnet upptäcker sig själv i förhållande till människorna i omgivningen. Jernström och 

Johansson presenterar jag-böcker som används i skolundervisningen. dessa ska bidra till att fördjupa 

barnens sociala dimension. I den sociala dimensionen kommer även språket in (Ibid., s.70-73).  

 

Jernström och Johansson förklarar att den mentala och den sociala dimensionen av en kulturell 

bakgrund hör samman med mänskliga relationer och människornas tankar (Ibid., s.84). 

Minoritetsspråk har, enligt Jernström och Johansson, varit känsligt att använda i Tornedalen (Ibid., 

s.77). Ingrid Karlsson har i sin c-uppsats i statsvetenskap, där hon behandlar identiteter och om 

identiteter kan påverka synen på den svenska staten, tagit med Tornedalens bakgrund för att påvisa hur 

mycket försvenskningsprocessen har påverkat och påverkar den Tornedalska kulturen. Hon anser att 

om man under en längre tid får höra att man är en lägre stående ras som talar ett lägre stående språk så 

försvinner stoltheten över kulturen. Enligt Karlsson krävs det att man känner en stolthet över sin 

kulturella identitet och tillhörighet för att en kultur ska leva vidare till nästa generation (Karlsson, 

2007 s.38-39). Svenska tornedalingars riksförbund fungerar som ett språkrör för Tornedalen och 

verkar för deras språkliga, kulturella och samhälleliga intressen. Deras mål är att främja och stärka 

tornedalingarnas identitet och språkliga och kulturella förankring (http://www.str-t.com/om-

forbundet/). De driver bland annat frågan om lärarstuderandes kunskap om de nationella minoriteterna 

och för att obligatorisk information om de nationella minoriteterna skall införas vid lärosäten 

(http://www.str-t.com/om-forbundet/prioriterade-fragor-och-sprakpolicy-3-14/). 

Sociokulturellt lärande 

Jag har tidigare i texten uppmärksammat Bendroth Karlsson och hennes refererat till Vygotskijs teori 

om social mediering (Bendroth Karlsson, 1996 s.39). Vygotskij anser att all uppfostran har en social 

karaktär då människan under uppväxten formas av biologiska och sociala villkor och särdrag. Barnet 

fostrar sig självt då det är den egna erfarenheten som är avgörande som skapare av nya reaktioner 

under barnets uppfostran. Han menar att det är en dödssynd att undervärdera barnets egna erfarenheter 

ur vetenskaplig synvinkel då den pedagogiska synvinkeln kräver att man medger att barnets personliga 

erfarenhet utgör allt i uppfostringsprocessen. Det är ingen kunskap, anser Vygotksij, om kunskapen 

inte lärts ut genom egen erfarenhet (Vygotskij, 1999a s.19-20). 

 

Pedagogens roll är att förändra den sociala miljön och att kontrollera att den samverkar med barnet 

eftersom personens beteende förändras om miljön förändras. Beteendet är, enligt Vygotskij, en 

komplicerad process av kamp mellan världen och människan och människan inombords. På sätt och 

vis är även människans egen kropp en del av miljön; samtidigt som miljön kontrollerar människan så 

omformar människan miljön. Då människan alltid utnyttjar den sociala erfarenheten var hon än är, så 

är den sociala miljön alltid människans miljö i slutändan. Pedagogens roll är alltså aktiv och skall 

forma och organisera miljöelement så att de motsvarar den kommande uppgiften. Enligt Vygotskij 
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aktiveras uppfostringsprocessen från tre olika håll, från den aktiva eleven, den aktiva läraren och den 

aktiva miljön (Vygotskij, 1999a s.21-26). Vygotskij förklarar vidare att uppfostran i det mänskliga 

samhället i själva verket är en funktion bestämd av samhället vilket alltid styrs av den dominerande 

klassens intressen. Frihet och oberoende är alltid relativt och inom vissa gränser (Vygotskij, 1999a 

s.28). 

 

Enligt Vygotskij har språket två funktioner; det ska tjäna som ett medel för social koordination av 

erfarenheter men det är även det viktigaste redskapet för vår tanke. Att förmedla kunskap till barnen är 

inte det viktigaste anser Vygotskij, utan det viktigaste är att lära barnet att tänka. (Vygotskij, 1999e 

s.120-124). Han menar att den sociala miljön måste organiseras så att varje dag ”medför nya 

kombinationer, oförutsedda beteendehändelser, på vilka barnet inte har klara färdigheter och svar 

utifrån tidigare erfarenheter så att man kräver nya tankekombinationer av det varje gång” (Ibid.,  

s.124). Att tänka är att delta med tidigare erfarenhet för att lösa en aktuell uppgift vilket inför ett 

kreativt moment då alla möjliga kopplingar mellan föregående erfarenheter skapas (Ibid.). 

 

Vygotskij förklarar att den allmänna inställningen till den sociala fostran handlar om att vidga ramarna 

för erfarenheten maximalt genom att skapa kontakt mellan barnets psyke och den redan samlade 

sociala erfarenheten och på det sättet erbjuda barnet ett så stort spektra av livet som möjligt 

(Vygotskij, 1999b s.171). Enligt Vygotskij ska pedagogen utveckla sidor som andas liv och aktivitet i 

lärandet. Han anser att ju mer livet får plats i skolan, desto mer dynamisk och fullkomlig blir 

utbildningsprocessen (Vygotskij, 1999d s.236, 241). Enligt Vygotskij måste undervisningen 

överensstämma med barnets utveckling även om det inte är möjligt att fastställa en utvecklingsnivå. 

Undervisningen bör ständigt se till vad barnet är kapabelt till att klara av. Den närmaste 

utvecklingszonen hjälper pedagogen att utveckla den kunskap som ligger och väntar på att bli läras in. 

Det som barnet för tillfället gör med hjälp av pedagogen, förklarar Vygotskij, kan det göra alldeles 

själv imorgon (Vygotskij, 1999c s.269-271). 

Syfte  

Denna studie syftar till att undersöka hur pedagoger Stockholm och Tornedalen talar om och förhåller 

sig till skapande verksamhet i förskolan.   

Frågeställningar  

• Vad tillskrivs värde när det kommer till skapande verksamhet i respektive område?  

Hur kan det påverka den skapande verksamheten i praktiken? 

• Har kulturen betydelse för pedagogens syn på skapande verksamhet?  

I sådana fall, varför har kulturen betydelse och vilken betydelse har den? 
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Teoretiskt perspektiv  

Enligt Sverre Moe, sociolog och professor vid Stavanger universitet, är sociologin en vetenskap om 

det moderna samhällets framväxt. I ett differentierat samhälle, vilket uttrycks i bland annat 

kommunikation, konst och vetenskap, individualiseras människan till att bli fri och ansvarstagande. 

(Moe, 1995 s.9). Under tidigare forskning refererade jag till Broadys avhandling om Bourdieus 

författarskap. Här nedan avser jag att fördjupa mig i Bourdieus sociologi och dess verktyg och 

begrepp.  

Bourdieus sociologi 

Pierre Bourdieu (1930-2002) växte upp på landet i Frankrike och utbildade sig vid en av Paris 

elitskolor. Under sextiotalet genomförde han sociologiska studier av kulturen och utbildningssystemet 

i Frankrike och därefter fortsatte han att undersöka det kulturella kapitalet men även smaken, språket, 

konsten och litteraturen, maktfält m.m. (Gesser, 1997 s.9). Broady är skeptisk till att Bourdieus teorier 

fungerar någon annanstans än i Frankrike (Broady, 1990 s.303-307). Bourdieu däremot menar att 

eftersom att det finns klasser i samhället så finns det även skillnader och differentieringsprinciper. 

Bourdieu förklarar att hans forskning visar att det i Frankrike, som förklarar sig som homogent och 

demokratiskt, kan finnas skillnader överallt (Bourdieu, 1999 s.23). Bourdieu förklarar att han försöker 

att skapa definitioner, som inte bara är förklarande begrepp utan som man också kan använda som 

redskap för att skapa vad som förut inte syntes (Bourdieu, 1997, s.69). I boken Praktiskt förnuft 

försöker Bourdieu förklara hur hans teorier, utformade under franska förhållanden, kan fungera på ett 

universellt plan. I denna vill han redogöra för en relationell vetenskapsfilosofi då den fokuserar på 

relationer och för en dispositionell handlingsfilosofi som utgår från relationen mellan de möjligheter 

som ges av agenter (de som strider inom ett fält) som grupp och de situationer där agenterna handlar. I 

denna handlingsfilosofi använder han sina grundbegrepp habitus, fält och kapital. (Bourdieu, 1999 s.7-

9).  

 

Habitus liknar Bourdieu vid begreppet vana, även om begreppen på en punkt skiljer sig åt. Medan 

vanan spontant anses som mer reproduktiv än produktiv är habitus något generativt (dvs. som utifrån 

vissa förutsättningar alstrar något). Habitus är kopplat till den individuella historien och är sådant man 

förvärvat och som permanent förkroppsligats (Bourdieu, 1997 s.148). Habitus avgör vad och hur en 

människa äter, vilken aktivitet som utövas och hur den utövas, vilka åsikter man har och hur man 

uttrycker dem. Habitus gör även indelningar, skiljer saker åt och bestämmer vad som är bra och dåligt, 

fint och fult, gott och ont. Men hur indelningarna går till och skiljer sig åt varierar från person till 

person och från grupp till grupp (Bourdieu, 1999 s.19). Människor har inte bara varsin habitus utan 

habitus kan även tillskrivas olika slags grupper, exempelvis familjer och yrkesgrupper. Varje 

människa är, enligt Broady, begåvad med en habitus men marknaden avgör om du har det innehåll 

som kan fungera som kapital. Somliga människors habitus värderas alltså högre än andras vilket 

varierar från grupp till grupp (Broady, 1990 s.226-230).  
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Enligt Bourdieu är kapitalet ett socialt förhållande där det finns en slags social energi som producerar 

och reproducerar sig självt inom ett fält (Bourdieu, 1993 s.270). Bourdieu förklarar att egenskaper kan 

förvandlas till symboliskt kapital när de uppfattas av andra sociala grupper som känner igen, erkänner 

och tillskriver dem ett värde (Bourdieu, 1999 s.97).   

Det symboliska kapitalet är en percipi som är konstruerad i överensstämmelse med 

särskilda perceptionskategorier och förutsätter att det finns sociala agenter som i sitt 

tänkande är formade på ett sådant sätt att de känner igen och erkänner det som de 

erbjuds, och att de tror på det, det vill säga i vissa fall lyder eller underordnar sig  

(Ibid., s.157). 

 

De symboliska tillgångarnas ekonomi, förklarar Bourdieu, har dubbla praktiker. Å ena sidan finns där 

den subjektiva sanningen och å andra sidan den objektiva verkligheten (Ibid., s.146). Om merparten av 

eller alla grupper i samhället uppfattar de symboliska tillgångarna som värdefullare än andra 

symboliska tillgångar utgör de kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet skulle man kunna säga mäts 

uppifrån och ner, där den som är välutbildad och högt ansedd i den dominerande klassen men även i 

samhället i stort har mest kulturellt kapital. De tillgångar en människa innehar är endast kulturellt 

kapital om de går att mätas med de tillgångar den dominerande personen besitter (Broady, 1990 s.171-

177). Enligt Broady är de kulturella tillgångarna rörliga och föränderliga, trots att man föds in i en viss 

familj påverkas man inte enbart av det utan även av hela den fortsatta livsbana (Ibid., s.223). 

Elever som är väl rustade med kulturellt kapital har goda avsikter till en privilegierad 

framtid då de är väl bekanta med och förmögna att värdera det spektrum av möjligheter 

som utbildningsväsendet och yrkeslivet och den sociala världen i övrigt erbjuder (Ibid., 

s.177). 

 

Enligt Broady finns kulturellt kapital i olika nivåer; i förkroppsligat tillstånd, objektiverat tillstånd och 

institutionaliserat tillstånd. Institutionaliserat tillstånd är, enligt honom, vad som går att visa upp i form 

av betyg, utbildningstitlar m.m. Objektiverat tillstånd är sådant som målningar, böcker, verktyg m.m. 

Förkroppsligat tillstånd är det som även kan kallas habitus (Ibid., s 184). Bourdieu resonerar även 

kring den dubbla betydelsen hos smaken, som är en förmåga till omdömen om estetiska kvaliteter 

vilket liknar förmågan att urskilja maträtternas olika smaker och att föredra vissa framför andra. Den 

dubbla betydelsen, förklarar han, är ett system som inte kan observeras på annat sätt än genom olika 

levnadsbanor och kapital som utgör grunden för verksamheten inom det aktuella fältet (Bourdieu, 

1993 s.247). Det geografiska avståndet påverkar gruppers sociala avstånd till vissa tillgångar enligt 

Bourdieu. När det gäller ekonomiska och kulturella värden är gruppens fördelning i förhållande till 

händelsernas centrum en viktig faktor (Ibid., s.283). 

 

Bourdieus sociala kapital handlar om det som i vardagstal kallas förbindelser (Bourdieu, 1997 s.69). 

Den tillgång en grupp kan dra fördel av i form av exempelvis olika positioner, kapital och kontakter 

som går att tilldela ett värde är det sociala kapitalet (Broady, 1990 s.179). Bourdieu förklarar att det 

sociala kapitalet som analysverktyg ger oss möjligheten att betrakta hur det sociala kapitalet samlas in, 

överförs och återskapas inom en grupp. Det hjälper oss att förstå vilken funktion en speciell grupp har. 

En verksamhet som grundas på det sociala kapitalet måste, enligt Bourdieu, reproduceras genom 

arbete som kräver ett för gruppen specifikt yrke samt tid och energi (Bourdieu, 1997 s.69-71). 
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Birger Winsa, docent i meänkieli (tornedalsfinska), anser att det är individens förhållningssätt till 

kollektivet som definierar det sociala kapitalets värde. Han visar på två olika nivåer där det sociala 

kapitalet förvärvas, antingen genom det underförstådda eller genom det uttryckta. Det underförstådda 

är de underliggande normerna som lärs in informellt medan det uttryckta lärs in formellt genom 

tydliga regler. Enligt Winsa är det tyst kunskap och förmågan att förhålla sig till reglerna som skapar 

normeringen. Om socialt kapital lärs in i det civila samhället är det inte verksamheten i sig som 

främjar individen utan det är de kunskaper, kontakter och färdigheter som verksamheten innehåller 

och skapar som kan komma till användning även inom andra områden. Enligt Winsa kan man se det 

sociala kapitalet som grunden i en kollektiv identitet (Winsa, 2005 s.31-32). Socialt kapital bör vara 

kopplat till ett språk vilket innebär att färdigheter som lärs in i tvåspråkiga sociala grupper inte alltid 

överförs på båda språken. Winsa förklarar att om modersmålet bara brukas i muntliga miljöer innebär 

det att det sociala kapitalet associeras med majoritetsspråket, inflytande och status (Ibid., s.35-36). 

 

Moe förklarar att det moderna samhället i Bourdieus fall består av självstyrande områden som alla har 

sitt speciella sätt att fungera. Dessa fält utgör ett socialt rum, där det handlar om dominans och 

påverkan, reproduktion och produktion av olika former (Moe, 1995 s.164). ”Varje fält har sin egen 

särskilda logik och kan därmed – enligt formeln (habitus)(kapital)+fält = praktik – göra sina egna 

former för realisering gällande” (Bourdieu, 1993 s.251). Genom att definiera vilka vinster kampen 

står för och vilka specifika intressen som finns definierar man även fältet i sig enligt Bourdieu. För att 

ett fält ska fungera så krävs det att det finns insatser och människor som är redo för att strida som är 

begåvade med det habitus som förutsätter att de känner till och erkänner de inneboende lagar som 

finns inom fältet. Människorna som är aktiva inom ett fält har gemensamma intressen som skapar en 

samhörighet och det är just det människorna har gemensamt som skapar fältet (Bourdieu, 1997 s.127-

129). Bourdieu förklarar att det är själva kampen mellan de dominerande och de dominerade som 

utgör ett fälts historia. De dominerande står för kontinuiteten, identiteten och reproduktionen medan 

de dominerade står för diskontinuiteten, brytningen, skiljaktigheten och omvälvningen. I vilket 

kampfält det än gäller är agenterna (de som strider inom fältet) och institutionerna inbegripna i spelet 

(Bourdieu, 1993 s.234-235). 

 

Varje fälts specifika logik bestämmer vilka egenskaper som är gångbara på just den 

marknaden, vilka som är relevanta och verksamma i det aktuella spelet, och som i 

förhållande till detta fält fungerar som specifikt kapital och därigenom som förklarande 

faktor till praktikerna. Detta betyder konkret att den sociala rang och specifika makt 

agenterna finner sig tilldelade på ett visst bestämt fält framförallt beror på vilket specifikt 

kapital de kan mobilisera (Ibid., s.270). 
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Metod  

Här ovan har jag gått igenom den litteratur jag behandlat kring skapande verksamhet, kultur, 

sociokultur och sociologi. Jag har även presenterat mitt syfte och mina frågeställningar. Här nedan 

följer min redogörelse för de metoder jag valt att utgå ifrån när det gäller insamling och bearbetning av 

data. Jag kommer att förklara varför jag har valt det urval som jag har gjort, visa på tillförlitligheten i 

studien samt se till de etiska aspekterna.  

Val av metod  

Kvalitativ forskning kan man använda sig av då man vill analysera relationer mellan människor och 

undersöka vilka mönster som finns företrädda i vårt samhälle (Trost, 2005 s.9). Eftersom det är den 

kulturella betydelsen av pedagogers syn på skapande verksamhet jag vill undersöka anser jag att en 

kvalitativ studie är vad jag ska använda mig av. Enligt Jan Trost är det lämpligt att göra en kvalitativ 

studie om man vill försöka förstå människors sätt att resonera eller om man vill urskilja varierande 

mönster (Ibid., s.14). Då det är just pedagogernas tankar och resonemang kring själva skapandet som 

är det väsentliga i denna studie väljer jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. En kvalitativ 

intervju anser Trost går ut på ”att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenhet den 

har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut” (Ibid., s.23). Trots vetskapen att jag aldrig 

kommer att få tillgång till pedagogernas hjärnor och med säkerhet veta att det är deras sanna tankar 

och åsikter är den information jag får genom en intervju så nära jag kan komma. Genom att utföra 

kvalitativa intervjuer ska jag, som Trost uttrycker det, försöka att se informanternas verklighet för att 

sedan tolka dess tänkbara betydelse ur det teoretiska perspektiv jag valt att använda mig av (Ibid., 

s.15). 

Urval  

Trost förklarar att urvalet av informanter i en kvalitativ studie skall vara heterogent inom en homogen 

ram utan att det för den sakens skulle ska finnas någon som avviker totalt (Ibid., s.117). Både i 

Stockholm och i Tornedalen har jag begränsat undersökningen till avgränsade områden för att få så 

tydliga homogena ramar som möjligt att förhålla mig till. Homogena ramar förenklar den jämförelse 

som jag sedan kommer att utföra och utan avgränsning hade jämförelserna begrundat sig på vad varje 

pedagog sagt och inte på den samlade informationen från varje kulturellt område. Alltså, 

grupperingarna är homogena i det avseende att pedagogerna är verksamma inom samma område 

medan pedagogerna i sig och den faktor att de arbetar på olika förskolor ger heterogenitet till urvalet. 

Läsare av denna text bör därför vara medvetna om att denna text redogör för avgränsande områden 

som kan skilja sig från andra områden och förskolor i Stockholm eller Tornedalen.  

 

För att återfinna sanningen i den vardagliga kunskapens tillvägagångssätt (i mitt fall, hur man arbetar 

med skapande verksamhet i förskolan) behöver man, förklarar Bourdieu, sätta ihop det som 

sönderdelats. Han anser att man måste konstruera objektiva klasser vilka är förkroppsligade former av 

klassers förutsättningar och villkor som dessa förutsättningar kräver (Bourdieu, 1993, s.251). Denna 

studie grundar sig på två, av mig, konstruerade klasser, den ena som är verksam i Stockholmsområdet 
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och den andra som är verksam i Tornedalsområdet. Bourdieu förklarar att en faktor (exempelvis kön, 

ålder, bostadsområde) på ett sätt kan uttrycka en klass situation eller vart den är på väg, men för att 

göra en rättvis analys måste man se till alla faktorer tillsammans (Bourdieu, 1993 s.257). Att 

konstruera klasser som är homogena innebär, enligt Bourdieu, att vi måste vara medvetna om de 

sekundära faktorer som är närvarande. (Ibid., s.259). Jag har konstruerat mina klasser utifrån två 

grundläggande kriterier, för det första så skall personerna vara verksamma inom förskolan och för det 

andra skall de bo inom samma område. Dock har jag i min studie uppmärksammat även sekundära 

egenskaper så som ålder och utbildningsbakgrund som kan visa sig vara relevanta i min analys av 

deras uttalanden kring skapande verksamhet.  

 

Enligt Trost bör man begränsa sig till ett litet antal intervjuer eftersom den insamlade datan annars lätt 

blir ohanterlig (Trost, 2005 s.123). Genom att skicka iväg missivbrev (se bilaga 1) per e-post till 

förskolor och pedagoger i Tornedalen och Stockholm vilka jag funnit via kommunernas hemsidor fick 

jag tag på mina informanter.  I missivbreven har jag presenterat mitt syfte för studien, deras etiska 

rättigheter (se nedan) och förklarat att jag söker informanter. Utifrån dessa och genom telefonsamtal 

fick jag kontakt med pedagoger som är verksamma inom förskolan som jag valde att intervjua, tre 

stycken pedagoger från varje område. Detta skulle man, enligt Trost, kunna kalla för ett 

bekvämlighetsurval, då ”man tar vad man råkar finna” (Ibid. s.120). 

Genomförande  

Jag började med att, utifrån mitt syfte, skriva missivbrev att skicka ut till olika förskolor och två 

veckor senare ekade inkorgen fortfarande tom. Inga nya telefonnummer fann jag i samtalslistan över 

missade samtal. Ingen hade nappat på mina brev. Efter att ha följt upp breven med ytterligare 

påminnelsebrev fann jag tre informanter i Tornedalen som ville ställa upp. I Stockholm valde jag att 

försöka kontakta förskolor via telefon för en direkt kontakt och fann på det sättet tre informanter även 

där.  

 

Jag skapade en intervjuguide (se bilaga 2) med frågor som jag ansåg relevanta utifrån den litteratur jag 

behandlat. Till en kvalitativ intervju anser Trost att man, istället för att ha frågeformulär med i förväg 

bestämda frågor, har en lista över de frågeområden man vill undersöka. Det leder till att varje intervju 

kommer att innehålla samma teman men resultaten kommer att bli mer varierade och mindre identiska 

(Ibid., s.50-53). Han förklarar även att man, genom att fråga om beteenden och handlingar, får fram 

vad informanten har för känslor kring området. Enligt honom är det enklare att få fram känslorna kring 

ett område genom att prata om konkreta händelser och att man, genom att ställa enkla och raka frågor, 

får fram komplexa och innehållsrika svar (Ibid., s.35, 9). Jag delade in min intervjuguide i två olika 

frågeområden: förutsättningar för skapande verksamhet och skapande verksamhet. Då jag inte är en 

expert inom kvalitativa intervjuer, och aldrig har genomfört längre intervjuer tidigare så formulerar 

jag, trots Trosts rekommendationer, frågor att ställa inom varje frågeområde. Dessa håller en hög grad 

av strukturering (Ibid., s.20) på så sätt att alla frågorna jag ställer anser jag vara relevanta för den 

skapande verksamheten i förskolan. Jag väljer dock att kunna anpassa mig och de frågor jag ställer till 

varje intervjusituation jag befinner mig i och därför har jag en låg standardisering i min intervjuguide 

(Ibid., s.19-20). 

 

Under de kommande veckorna, parallellt med litteraturstudier, åkte jag på besök till pedagogernas 

förskolor och intervjuade dem i personalrum eller i verkstaden. I början av december åkte jag upp till 
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Tornedalen för att möta informanterna där, på deras förskolor. Intervjuerna blev inspelade vilket, 

enligt Trost, möjliggör att man i efterhand kan lyssna till de tonfall och ordval informanten valt, att 

intervjun blir utskriftsbar, att man inte missar något viktigt, att man kan fokusera på att ställa frågor 

och att lyssna till de svar man får istället för att koncentrera sig på att anteckna m.m. Trots att det är 

tidskrävande, att tonfall, talspråk, gester och mimik försvinner vid transkribering och att det kan vara 

ett störande moment för informanten under intervjun (Trost, 2005 s.53-55) ansåg jag att fördelarna 

vägde över. Intervjuerna tog i de flesta fall ungefär tjugofem minuter men där fanns även intervjuer 

som tog längre och kortare tid beroende på hur mycket pedagogerna pratade kring frågorna. Därefter 

följde transkribering, tolkning och utifrån detta påbörjade jag processen med att sammanställa 

resultatet samt att analysera och diskutera detta.  

Databearbetning  

Trost delar in kvalitativa studier i tre steg. Det första är intervjuerna, den andra är att tolka dessa och 

det tredje är att analysera. Han förklarar att dessa ständigt går in i varandra då tanken alltid kopplar det 

som utförs till analyser och tolkningar och att det inte finns några tydliga tekniker att anamma utan att 

fantasin och kreativiteten är de största hjälpmedlen (Ibid., s.125). Genom att spela in de sex 

intervjuerna har jag sedan kunnat transkribera dessa. För att det inte skulle ta så lång tid har jag 

medvetet hoppat över att skriva ner pauser och andra små harklingar. Då jag lyssnat igenom 

intervjuerna många gånger kan dessa avbrott indirekt ha påverkat tolkningen av datan och haft 

betydelse i analysen och diskussionen. När Trost redogör för kodning tar han upp metoden att se på 

hela satser eller meningar åt gången för att finna längre uttryckssätt som väcker nyfikenheten (Ibid., 

s.133). Det är så jag tagit mig an mitt transkriberade material, jag har delat in deras svar i olika små 

stycken och delat upp det de talat om för att lättare undersöka vad det är informanterna säger. Därefter 

har jag skrivit ut texten, läst igenom och klassificerat styckena genom att ge dem olika nyckelord. 

Detta har hjälpt mig att finna olika mönster mellan olika informanters svar. Resultatet kommer jag att 

presentera genom att redogöra för hur pedagogerna förhåller sig till skapande verksamhet på varje 

område för att därefter analysera dessa genom att väga dem mot varandra och mot den litteratur jag 

behandlat. 

Tillförlitlighetsfrågor  

Vid kvalitativa intervjuer, förklarar Trost, strävar man bland annat efter att få veta hur informanten 

uppfattar en viss företeelse (Ibid., s.113). När jag exempelvis frågar vad skapande är för informanten 

är det informantens åsikt jag är intresserad av, inte vad den vet om vad forskningen säger. Jag har 

genomfört en kvalitativ studie eftersom att det är pedagogernas tankar och resonemang kring själva 

skapandet jag vill komma åt. Deras äkta tankar kommer jag inte komma åt hur jag än gör men genom 

att intervjua dem kommer jag åtminstone åt vad de säger sig tänka och tycka och jag anser inte att det 

hade gått att komma närmare med någon annan metod. Enligt Trost skall åsikterna hos den som 

intervjuar inte ha någon betydelse under själva datainsamlingen, han förklarar dock att det är omöjligt 

att vara helt objektiv, helt saklig och utan åsikter (Ibid., s.114). Jag har inte bidragit med några 

utläggningar om mina åsikter under intervjuerna, men för att visa informanterna intresse kring vad de 

berättar om och för att få utförliga svar så kan de följdfrågor jag ställt eller uttryck ha en viss nyans 

även om jag strävat efter att vara så neutral som möjligt.  

Etiska aspekter  

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns där fyra huvudkrav som konkretiserar 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002 s.7) För att skydda mina informanters integritet har jag 
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tagit informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002 s.8) i beaktning. Innan studien, i sökandet efter 

informanter, sände jag ut missivbrev via e-post där jag redogjorde för undersökningens syfte och 

metod både till förskolechefer och till förskollärare. Där stod att jag sökte pedagoger som ville delta i 

intervjuer och att om de ställde upp så hade de när som helst rätt att avbryta intervjun. I de brev jag 

sände stod det inte att intervjuerna skulle spelas in vilket, som jag nämnt i ett tidigare stycke, kan vara 

en risk för obehag och något som kan påverka intervjun. I kommande kontakt berättades det muntligt 

så att informanterna hade möjlighet att ta ställning innan intervjutillfället. Om informanterna mot 

förmodan inte ville bli inspelade var det bara att lägga ljudinspelaren åt sidan och anteckna istället.  

 

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002 s.10-12) har tagits i beaktning genom att förskollärarna för 

det första får välja om de vill medverka i studien. För det andra gick jag än en gång igenom deras 

rättigheter innan intervjuns start då de tilldelades ett dokument (se bilaga 3) som redogjorde för deras 

anonymitet, att de när som helst får avbryta intervjun och att datan som samlas in genom inspelning 

och anteckningar endast kommer att användas i denna forskning. Detta ”intyg” fick de sedan skriva 

under för att styrka deras samtycke till medverkan. Trost lyfter fram att så snart intervjun startat kan 

informanten sättas i den situation där den känner sig oartig om den inte vill svara på någon fråga 

(Trost, 2005 s.104). Därför känner jag att det är viktigt att betona deras rätt att inte svara på en fråga 

om de tycker att det är en jobbig eller obehaglig sådan.  

 

Gällande konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002 s.13-14) har jag tydliggjort varje informant 

att anonymitet kommer att råda. I de fall jag citerar en informant är det under fingerat namn och 

varken aktuellt bostadsområde eller förskola inom fälten kommer att nämnas i min text. Min avsikt är 

att avpersonifiera informationen och i redovisning av resultat kommer fokus att ligga på 

undersökningsområdet, dvs. den skapande verksamheten och kulturen.  

 

Nyttjandekravet (Ibid., s.15) tar jag hänsyn till genom att inte dela med mig av de personuppgifter jag 

innehar till någon annan. De enda som, förutom mig, får ta del min datainsamling är de som ska 

bedöma denna text.  

 

Trost förklarar att bara genom att ställa en fråga till informanten så kan både behagliga och obehagliga 

minnen dyka upp hos denna och det är då intervjuarens ansvar att vara kapabel till att bemöta de 

känslor som kan uppbringas (Trost, 2005 s.103). Då min intervju kommer att grunda sig på skapande 

verksamhet är det inte frågor av känslig karaktär som kommer att ställas, risken för att informanten 

kommer att försättas i en obehaglig situation är enligt mig så gott som obefintlig. Min roll under 

intervjuerna är, enligt Trost, att vara expert på att just intervjua medan informantens expertområde är 

dess egna tankar, åsikter (Ibid., s.91). Beroende på de olika maktpositioner jag som intervjuare och 

informanterna har kan vi aldrig bli helt jämställda med varandra under intervjun, därför är det viktigt 

att sträva efter att skapa en positiv och förtroendefull relation så fort som möjligt (Ibid., s.68-71). 
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Resultat  

Jag har här ovan berättat om min metod och hur jag valt att genomföra studien. Det som kommer nu är 

resultatet av de intervjuer jag genomfört. Jag väljer först att presentera resultaten från varje område för 

sig. Sedan kommer jag i en analys av dessa resultat att sammanföra de olika områdenas åsikter och 

uttalanden vilka jag kommer att analysera med hjälp av den litteratur jag behandlat tidigare i arbetet.  

Stockholm 

Anna, Alma och Astrid jobbar på olika kooperativ någonstans i Stockholm och där stämde jag träff 

med dem under november månad. De är mellan 30 och 60 år och arbetar som föreståndare och 

barnskötare på förskolorna. Medan en av dem arbetat på samma förskola under så gott som hela sitt 

yrkesliv har de andra två en mer varierad yrkesbakgrund om än de varit verksamma på de nuvarande i 

ett flertal år. Dessa två har arbetat både i kommunal och kooperativ regi och en av dem även i södra 

och norra Sverige. Två av pedagogerna i Stockholm är utbildade förskollärare medan den tredje är 

utbildad barnskötare. De har dock alla byggt på med mängder av fortbildningar inom alla möjliga fält, 

bland annat inom Reggio Emilia och/eller andra kurser om skapande.  

Barngrupperna 

Barnens sociala bakgrunder liknar varandras, säger Anna och berättar att där finns olika 

familjebildningar; från separerade föräldrar till familjer med samkönade föräldrar men att alla är 

medelklassföräldrar. På förskolan finns det inte några tvåspråkiga barn utan att det enda som kan vara 

särskiljande är regnbågsfamiljerna. Anna uttrycker att förskolans största minus är svårigheten att skapa 

mångfald i en privat förskola som kanske inte alla söker sig till. Ett av förskolans främsta mål är att för 

barnens skull vidga mångfalden och de har en jämställdhetstanke i hela verksamheten som är viktig. 

Samma förutsättningar gäller på förskolan där Alma arbetar, hon anser att det är positivt att världen 

avspeglas i förskolan och beklagar att de i nuläget inte har några invandrarbarn. Astrid berättar att 

området inte är särkilt integrerat i samhället, barnen kommer från hem som har det ganska bra både 

ekonomiskt och socialt. Det är inte enbart enspråkiga barn som går på förskolan men de tvåspråkiga 

barn som går på förskolan är etablerade i samhället.  

Skapande i styrdokument 

Jag frågar pedagogerna om tankar kring skapande finns formulerade i något styrdokument, exempelvis 

i en arbets- eller verksamhetsplan. Anna berättar att de i deras verksamhetsplan har mål där de valt ut 

specifika delar i verksamheten som kopplas till läroplanen för förskolan, det står vilken skyldighet en 

förskola har och skapandet är en del utav det. Enligt Alma har de inte några dokument där den 

skapande verksamheten uttrycks men att de har avsatt tid på schemat för det. Astrid berättar att de gör 

en verksamhetsplan där det står att verksamheten ska innehålla kreativt material och vad de menar 

med det vilket ger föräldrarna insikt i verksamheten. De har även en arbetsplan, dels för föräldrarna 

dels för personalen. Varje planeringsdag utvärderar de sina styrdokument och de har även en 

detaljerad plan som görs avdelningsvis där de skriver hur de skall genomföra olika moment som de 

utvärderar löpande.  
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Pedagogiska förhållningssätt 

”Mitt jobb är att vara pedagog så det är jag i allting jag gör, bara att jag förhåller mig olika 

beroende på hur man skapar” säger Anna. Hon anser att man kan skapa utav det mesta, att skapandet 

även är att vara kreativ i en klosslek eller att bygga ett samhälle utav kaplastavar. ”Skapandet är ju 

också i det stora hela i hela verksamheten, skapandet är att skapa ett lekklimat så det är ju jättestort 

egentligen.” Astrid tycker att skapande finns i allt och menar att pedagogens roll är att väcka lust och 

nyfikenhet, att bejaka och vara där och stödja utifall att någon behöver hjälp. Barnen ska få vara fria i 

tanken och vara trygga med det de gör. Anna ”tycker att det är jätteviktigt att skapandet är öppet, att 

det ska finnas som en naturlig del, att det ska finnas en lust, och ett bejakande.” För Alma är skapande 

verksamhet att se när barnen upptäcker något de vill göra och att man utifrån det tar fram någonting i 

enlighet med deras tankar och tycke. Hon tycker inte att det handlar om vad hon som vuxen människa 

vill att barnen ska visa upp för sina föräldrar utan att det handlar om vad barnen vill visa, vad de vill 

göra av det de tagit sig an och att skapande verksamhet sker utifrån barnets tänkande.  

 

Astrid berättar att hon tycker om ett begrepp som Loris Malaguzzi, en av grundarna till Reggio 

Emilia-filosofin, myntade: ”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio.” Hon förklarar att om 

man bara angriper ett fenomen från ett håll så kan det leda till att någon inte förstår och därför 

undviker fenomenet istället för att prova att angripa det från något annat håll. Hon säger att hon tror på 

att handens arbete och hjärnans arbete samverkar och att det är bra att växla mellan ting i sin vardag; 

det är lättare att lära via rörelse och att man måste göra för att få in. Hon säger även att erfarenheten är 

en väsentlig del i den skapande verksamheten: ”Dom som bara har teorier och inte gör så mycket 

skapande, jag tror att de fattas en del, de blir lite halta på något sätt.”  

 

Anna säger att den skapande verksamheten är viktig i allt, att man genom den utvecklar finmotoriken 

och grovmotoriken och att barnen lär sig att känna ansvar; trots att verkstaden är rörig så känner 

barnen ansvar för den.  

Här känner man ansvar, här samtalar man, här lyssnar man, här lär man sig om livet, 

man tar reda på saker, det är matematiskt; man ska beräkna hur långt behöver jag för att 

det ska gå ihop, eller för att såga en bit; hur lång ska den vara? 

 

Alma lyfter fram att hon tycker att det är otroligt viktigt att barn får hålla på med skapande. ”Jag tror 

att man som människa blir stark i att våga visa sina saker i färg och form och bild.” Om grunden 

läggs som barn så vågar man lättare stå inför andra och göra saker utan att känna sig hämmad även i 

skolan. Hon säger att hon tror att det är viktigt att stödja och finnas där för de barn som inte kan och 

inte vill genom att "pusha" dem och ge positiva kommentarer. På det sättet kan oron över att man inte 

duger minskas. Anna säger att pedagogens roll i den skapande verksamheten kan vara allt möjligt;  

Det kan också handla om att gruppstärka och jagstärka och det kan också vara att en del 

barn mår bra utav att skapa i lugn och ro för sig själv och ibland kan man göra stora 

kreativa arbeten för att jobba med turtagning, och dialog och språket, hur man pratar, 

eller begreppsbildning liksom matematiska begrepp eller konfliktlösning, problemlösning, 

ALLT! 

 

Skapande och lek anser Alma vara det viktigaste när barnen växer upp. Skapande verksamhet för 

Anna är en självklar del precis som med allting annat. Hon berättar att förskolan hon arbetar på 
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profilerar sig som en lekpedagogisk förskola där leken är i fokus. För att leken ska existera och uppstå 

krävs det massor med saker runt omkring: ”Det måste finnas tid till lek och rum för lek, till exempel, 

och material för lek och där, i den, så är verkstaden en naturlig del”. Anna berättar om några barn 

som gör böcker för att de ska leka bibliotek och att det i bokproduktionen sker kreativa processer. Hon 

berättar att ett barn redan kan läsa och skriva vilket har smittat av sig i barngruppen. Språket har blivit 

en del i leken och skapandet. Barn leker och bildar miljöer av vad som helst, anser Astrid, och tror på 

att det kreativa materialet ska kunna kommunicera med de leksaker som finns på förskolan. Anna 

berättar om den gången då barnen gjorde ett rockband och visar upp en ritad och utklippt gitarr med ett 

snöre fasttejpat. Barnen använde avdelningens gosedjur iklädda barbiekläder som artister. 

 

Anna säger att hon tycker att den skapande verksamheten är enormt viktig för barnens utveckling. Hon 

anser att barnen har många idéer, att de är kreativa och att det därför är jätteviktigt att barnen får skapa 

och att man nappar på deras idéer. Hon säger att man hela tiden ska ge utrymme till att säga ja och 

bejaka barnen. Alma säger att hon tror att det som utvecklas genom skapande verksamhet hos barnen 

är kreativitet och att våga släppa loss sina hämningar. Hon arbetar mycket med det, att barnen ska 

känna att allt det de gör duger, ”det du har gjort är jättefint och det han har gjort är också jättefint.” 

Hon menar att det inte handlar om att gestalta exakt utan att barnen istället ska visa hur de tänker med 

exempelvis penseldrag. Anna säger att hon tycker att den skapande verksamheten är enormt 

underskattad och att man ser vilket kreativt tänk och sätt att se på saker som barnen på den förskola 

hon arbetar på har. ”Jag tycker att den är livsnödvändig, om man inte får vara kreativ så stoppar det 

ju liksom.” 

 

Anna berättar att de varit på Kulturhuset och sett på en collageutställning och att barnen därefter fick 

göra egna collage. Hon berättar även att de har varit på Moderna museet och tittat på och jämfört konst 

med den konst barnen skapat. Enligt Anna säger barnen ”såhär är det inte, det kan inte se ut så” och 

därför pratar hon om att man som konstnär är fri att göra precis som man vill ända från att barnen är 

små. ”För om konstnären Picasso valde att måla den han älskade såhär, då är du fri i att göra precis 

som du vill.” Alma anser att det inte finns någon mall, alla tänker olika och ser saker på olika sätt. Alla 

individer har olika tänk och tycke och det ska inte finnas någonting som heter ”såhär ska det vara” 

utan att det kan vara olika för olika personer: 

Jag tror att man många gånger själv gått till skolan med att man inte liksom vågade stå 

upp och prata för att man var så blyg och allt det här, det tror jag är viktigt att man tränar 

från att man är liten så att det sitter när man blir vuxen. Inte behöva känna den oron, det 

jobbar vi mycket med. 

 

Alma säger att hon tycker att skapande verksamhet är jätteviktig för barnens utveckling. Hon menar att 

det är där man får sina egna tankar och att man i skapandet vågar göra sina egna grejer. Något Astrid 

anser som svårt är att inte gå in i barnens processer för fort utan att först ha inväntat barnens egna 

teorier. I det avseendet lyfter hon fram vikten av det pedagogiska samtalet och vikten av att följa upp 

verksamheten. Anna talar om att barnen får träna på att möta varandras konstverk, barnen får berätta 

vad de tycker är positivt med varandras verk, det andra får man tycka men det håller man för sig själv. 

Hon berättar att barnen är väldigt generösa med kommentarer till varandra men påpekar också att det 

kan vara så för att man som pedagog visat hur det ska gå till. 
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Praktik  

Alma berättar att de alltid tänker på tre saker vid varje projekt; att börja, genomföra och avsluta. För 

att kunna börja med ett nytt projekt måste man ha avslutat det tidigare och när de avslutar ett projekt 

så gör de det genom att ha en fest. På det sättet får barnen visa upp vad de har gjort genom exempelvis 

en utställning, uppträdanden eller kalas. Hon tycker att det är viktigt att lära barnen att avsluta ett 

projekt för att kunna gå in i någonting nytt, även om barnen får fortsätta leka med det de tidigare har 

gjort. Enligt henne kan ett projekt vara en dag, en vecka eller ett halvår beroende på hur intresserade 

barnen är.  

 

Alma förklarar att de minst en gång i veckan arbetar i skogen då barnen bor i stadsmiljö och kanske 

inte får den upplevelsen lika ofta som barn som bor på landet eller i när- eller förorter. Alma förklarar 

att hon arbetar med naturmaterial som pinnar och kottar men även med naturväsen som kan tänkas 

finnas i skogen. Astrid berättar att även de blir inspirerade av naturen, att de tack vare en fin utegård 

och närhet till naturen lätt kan skaffa naturmaterial. ”Barnen leker mycket med det som man hittar som 

kanske kan te sig värdelöst för andra men barn tycker ju att det är värdefullt material.” Astrid anser 

att man borde se material på det sättet, som någonting som inte behöver vara någonting från början 

utan att det kan bli någonting.  

 

Astrid anser att synen på skapandet är det som utvecklats mest under hennes yrkesliv. Från att ha 

begränsats till ritande, målning och lera så ses barnet idag som en sökare i materialet på ett annat sätt. 

Genom att pedagogen låter material ligga framme menar Alma att barnen kan hämta inspiration och få 

idéer utifrån det. Hon lyfter fram material som papper, kritor, penslar, tyger, silkespapper, pärlor, 

pinnar, kottar som barnen kan väcka idéer ifrån. Anna säger att hon tycker att det är jätteviktigt med 

bra material vid skapande verksamhet:  

Visst man kan ha skräp, alltså man kan ha skräptyg och sönderklippt papper och sådant 

för kreativ påfyllnad men i grund och botten ska det vara bra papper, bra färger, bra lim 

för annars så, det bygger på det. Annars blir det svårt. Annars krullar sig pappret och man 

blir ledsen. Och om inte färgen är bra så lossnar den och det är ingen som tycker om att 

titta på en sådan tavla ändå eller liksom ah men du förstår…  

 

”Barn är ju nyfikna och forskande i sig om man inte begränsar dem. Egentligen är det ju att följa 

barnen och att själv vara kreativ och se hur de ska komma vidare” säger Astrid. Pedagogens roll i det 

fria skapandet är att serva barnen, anser Anna; att säga ”Här! Allting är fritt!” och att vara följeslagare 

och idéspruta. Anna går till barnens lådor som är fullsmockade med teckningar och olika slags 

kreationer och medan hon visar mig barnens verk uttalar sig Anna bland annat på detta sätt: ”Det här 

är ju liksom fantastiska konstverk som de gör, bara att det är sådant som de gör under tiden som de 

sitter och leker och skapar ihop. Vi har väldigt kreativa barn. /… / Det är liksom så konstnärligt och 

det här är ingenting jag har varit med i utan det här gör de helt själva när de sitter här.” Allting går 

inte att planera i förväg menar Astrid och visar på exempel; då förskolan fått någonting, då det blivit 

mycket äpplen på träden eller då vintern varit extra snörik. Avbrottet i verksamheten blir ett kreativt 

material som det bildas forskningsgrupper kring. Anna berättar om en spontanutställning barnen 

gjorde inför ett familjefika några veckor tidigare. Barnen målade varsin tavla som de gjorde en 

berättelse kring. ”Då handlar det ju om materialet, den tjocka färgen, vilka färger vi använder… Det 

handlar om berättandet, den konstnärliga upplevelsen i berättandet och sen också att alla får gå runt 

och titta och bli bekräftade i sin konst.” 
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Astrid vill att skapande ska pågå under hela dagen och för att säkerställa att det blir av har de planerad 

verksamhet. Då delar de upp barnen i smågrupper utifrån mognadsnivå, intresse eller ålder för att 

introducera nya färger, en ny slags pensel eller något annat material. Hon anser att man ska ge barnen 

tekniker då det är spännande att exempelvis blanda färg. Enligt Alma avsätter pedagogerna på 

förskolan tid på schemat för skapande verksamhet, de delar då in barnen i grupper utifrån barnens 

ålder och vad de klarar av. Hon berättar även att de brukar blanda äldre och yngre barn för att de yngre 

ska få se hur de äldre jobbar och genom det väcka idéer. Anna berättar att de har skapargrupper där 

barnen delas in utifrån den nivån där de befinner sig för att lära sig tekniker och få nycklar. Pedagogen 

skall då ha funktionen att ha den övre pedagogiska tanken med den skapande verksamheten. 

 

I skapargruppen, berättar Anna, har hon alltid ett jagmoment där barnen avbildar sig själv och talar om 

jaget. För att barnen skall kunna följa sin ritutveckling har hon gjort jagdokumentationer. En gång i 

veckan ses de även och talar och målar om känslor. Anna visar mig en bok som hon gjort tillsammans 

med ett av barnen där barnet fått olika frågor som ”Vad gör dig glad?” eller ”Vad gör dig arg?” vilka 

barnet ritar svaren på och Anna skriver ner svaren bredvid. I början av skapargruppen läser hon boken 

för de andra barnen.  

 

Skapandet är dock något som inte bara sker under en viss tid eller när de har skapargrupp enligt Anna. 

Hon förklarar att det är viktigt med demokrati och att barnen ska få vara med och påverka sina dagar. 

De har ett schema med speciella tider för skapargrupper, dramalekar, språkgrupper m.m. men under 

samlingen får barnen välja vad de vill göra på lektiden. De kan då välja att vara i verkstaden och skapa 

med vad de vill och det kan vara en salig blandning av barn som kommer in i verkstaden för att arbeta. 

Förutom det står verkstaden ständigt öppen för barnen så att de kan komma och gå i ett flöde. Anna 

säger att det pedagogmässigt handlar om att ha en viss kunskap men att den inte är svår att skaffa sig, 

att det handlar om att veta vilket papper som man använder till vattenfärg, vilket man använder till 

flaskfärg och vilket lim det är att föredra. Pedagogens roll varierar beroende på vilket slags skapande 

det handlar om.  

 

Alma förklarar att de ofta lyssnar av barngruppen, lyssnar på vad barnen är intresserade av och utifrån 

det utvecklar pedagogerna ett skapande tänk som barnen kan jobba via. När barnen får söka sin egen 

information anser Alma att det blir större aktivitet i barngruppen än om pedagogen skulle ha lagt fram 

det. ”Det man upptäcker vill man jobba vidare med, då är man intresserad och då blir barnen 

fängslade.” Under ett projekt gjorde de sånger, de var på studiebesök och byggde sedan ett eget alster. 

Barnen fick planera hur det skulle se ut och sedan gjorde de ett alster utav lera, deg, stenar, pinnar 

m.m. Alma förklarar att pedagogerna gick in och hjälpte till för att barnen skulle komma fram till det 

resultat de hade tänkt sig. Alma berättar att barnen även ritade och att projektet lockade fram 

ritarglädjen hos barnen.  

 

En av pedagogens roller, enligt Anna, är att samla in och skriva ner barnens tankar för att kunna 

förmedla dessa till föräldrarna men även till barnen själva i ett senare skede. Portfolio används för att 

kunna ha samtal med barnen om hur deras tankar förändrats sedan den tidpunkt då de gjorde 

någonting. Anna berättar att då ett barn har gjort någonting så fotograferas det av en pedagog som 

sätter in fotografiet i barnets pärm. På detta sätt kan barnet få ta med sig sina konstverk hem direkt 

eftersom barnen kan tänkas vilja leka med dem. Anna förklarar att tiden går fort för små barn och att 



26 

 

det som var fantastiskt när barnet var tre år och en månad kanske inte alls är fantastiskt när barnets är 

tre år och elva månader. ”Det finns något oerhört fint i att barn blir direkt bekräftade, att man får ta 

hem målningen och kanske föräldrarna sätter någon ram på den och tycker att det är fantastiskt.” 

Barnen som är extra produktiva får månadsvis hemskickat böcker gjorda av deras teckningar.  

Utveckling av verksamhet  

Det dyker ständigt upp nya frågor, förklarar Astrid, och tar upp ett samtalsämne om mängden papper 

barnen ska få rita på. I den frågan ryms bland annat etiska och miljömässiga synvinklar utöver den 

aspekten om vad barnen lär sig: ”Ska man lära barn det, att det är mängden som är det viktiga? 

Samtidigt, ska man stoppa barn som känner sig kreativa? Ja, det är jättehäftigt att ha gjort en sak på 

ett papper och sedan lämna det…” Hon anser att denna fråga både är pedagogisk och miljöinriktat och 

att många tankar väcks inom ett sådant område.  

 

Vid skapande verksamhet med barnen är det oftast bara en pedagog i rummet förklarar Astrid. Den 

pedagogen behöver tid för reflektion efteråt för att gå igenom hur verksamheten fungerade. 

Utvärdering av verksamheten handlar huvudsakligen inte om vad som görs utan hur det utförs, säger 

Astrid. Hon tycker att pedagogens sökande efter ny kunskap även är en form av utvärdering då det 

innehåller att man utvecklar sin egen syn på skapande. Anna berättar att de på förskolan är ett ganska 

nytt arbetslag och att de i nuläget inspireras mycket av varandra när de vidareutvecklar den skapande 

verksamheten. Hon säger även att det handlar om att lära sig material, att gå på utbildningar, läsa 

konstböcker, gå på utställningar och inspireras av andra förskolors sätt att arbeta. Astrid lyfter även 

hon fram fortbildningskurser och berättar att personalen även går på studiebesök på andra förskolor för 

att få nya infallsvinklar i den skapande verksamheten. Hon lyfter även fram samtalet mellan pedagoger 

och anser att arbetslaget i förskolan är en styrka. Det är en styrka att man är många, det inspirerar till 

att komma vidare i sina egna processer samt att det avlastar i arbetet när det kommer till svåra frågor 

som det kan vara tungt att vara ensam om.  

Tornedalen  

Under några kalla vinterdagar i december träffade jag de tre pedagogerna Tove, Terese och Tyra på de 

kommunala förskolor där de arbetar i Tornedalen. De är mellan trettio och sextio år och är alla 

utbildade förskollärare. Även de har en hel del fortbildningar i bagaget. Yrkesmässigt är det en av 

pedagogerna som varit verksam inom samma förskola i decennier medan de andra två varit på sina 

nuvarande arbeten under ett fåtal år. En av dem förflyttades då förskolan hon jobbat på tidigare lades 

ner på grund av barnbrist. En annan har erfarenheter som förskollärare, grundskollärare och som 

barnomsorgschef. 

Barngrupperna  

Tyra berättar att de flesta barnen på den förskola hon arbetar på ursprungligen kommer från det lokala 

området. Även Tove berättar att de flesta av barnen kommer från området och dess omnejd men att det 

även finns barn på förskolan som kommer från andra delar av Sverige och Norden. Det går även 

flyktingbarn på förskolan och finsktalande barn vars föräldrar flyttat över gränsen vilket det även gör 

på förskolan där Terese jobbar. Terese berättar att det är många språk och att det inte alltid är lätt att 

kommunicera med barn och föräldrar. Mestadels talar pedagogerna svenska med barnen om än några 

är finsktalande och kan använda sig av sitt modersmål för att tala med de barnen som pratar finska. 
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Skapande i styrdokument 

Jag frågar pedagogerna om tankar kring skapande finns formulerade i något styrdokument, exempelvis 

i en arbets- eller verksamhetsplan. Tove berättar att de i sin arbetsplan skrivit hur de tänker, vilka 

uttrycksmedel de har i skapande verksamhet och hur de arbetar med dem. Terese berättar att hon inte 

riktigt känner sig som en i arbetslaget än och därför inte vet så mycket om de olika styrdokument 

förskolan har, hon tror dock att det finns formulerat att man vill utveckla den kreativa sidan och 

självständighet hos barnen. Tyra säger att det i läroplanen står att förskolan ska erbjuda skapande och 

att de tagit med det i deras arbetsplan.  

Pedagogiska förhållningssätt 

”Skapande verksamhet för mig”, säger Tove, ”det är drama, rörelse, det är musik, ja ateljéarbete 

tänkte jag säga men det här att måla, pyssla, ja… sjunga. Allt det här tycker jag är, ja, man kan väva 

in nästan allt i det här med skapande.” Skapande verksamhet säger Terese är när det är en kreativ 

verksamhet där man skapar något, det behöver inte nödvändigtvis vara i ateljén utan det kan även vara 

utomhus och i arbete med olika material… ”Snö, is, vad som helst!” Tyra säger att det ingår 

jättemycket i den skapande verksamheten. För henne, berättar hon, är det att barnen får ta för sig och 

skapa vad de vill. Även Terese säger att barnen själva ska få välja att arbeta med skapande verksamhet 

medan pedagogerna skall bjuda på många olika möjligheter och försöka att peppa barnen till att prova 

nya saker.  

 

Tyra betonar att man ska vara lyhörd för barnen, att man ska lyssna på dem och deras intressen och att 

inte stoppa. Vill barnen göra någonting ska man säga ”ja” och vara snabb med att plocka fram material 

och vara med på deras fantasier. Hon säger att man inte ska säga nej till barnen eller att saker inte går 

vilket man kanske gjorde förut utan att man hela tiden ska lyssna av barnen och spinna vidare på deras 

idéer och fantasier. Terese talar även om vikten av att som pedagog gå in och hjälpa barnen över 

trösklar till nya nivåer då det är läge istället för att barnen direkt ska vara klara med någonting. 

Pedagogen ska vara någon slags medföljare, säger Tove, pedagogen ska följa med på barnets resa och 

vara den som ger barnen alla de verktyg och möjligheter till att våga uttrycka sig och använda sig av 

alla uttrycksmedel. Tove förklarar vidare att pedagogen ska kunna fånga och lyfta fram de barn som 

redan har uttrycken så att barnen på det sättet kan lära av varandra: ”Jag tycker att man ska följa med 

och vara vägvisare på ett sätt men ändå hålla tillbaka så att barnen har så stor area, så stort utrymme 

som möjligt så att de ska kunna få vara delaktiga och visa vad de kan.” 

 

Pedagogens roll i den skapande verksamheten säger Terese är att utmana och leda. Efter en tids 

betänketid lägger hon till: ”dels att vara som en handledare när de behöver hjälp, alltså teknisk 

rådgivning om man säger så men också att få dem att prova på saker som de inte har tänkt på själva.” 

Terese förklarar att man kan utmana barnen genom att ge dem nya idéer och frågeställningar. Tyra 

säger att hon nog tycker att skapande verksamhet är viktig för barns utveckling, att barnen idag ska bli 

företagsamma, att de ska ta för sig. Terese säger att hon tror att skapande verksamhet är viktig på alla 

möjliga sätt. Hon säger att kreativiteten är viktig för att utveckla allting, för hela livet:  

Är man kreativ, har man utvecklat sin kreativitet kan man lösa problem på olika sätt, även 

matematiska problem eller livskriser eller... ja, jag tror faktiskt det. Jag tror att det är 

jätteviktigt. Och att man får arbeta i många olika material gör att man är tvungen till 

nytänkande. Ju oftare man tänker nytt, desto bättre, desto lättare är det att tänka nytt. 

Förstår du vad jag menar? 
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Terese berättar att det, varje gång man gör någonting, bildas nya kopplingar mellan hjärnhalvorna och 

ju mer man gör någonting desto lättare blir det. Hon säger att det är samma sak med språk, att ju fler 

språk man lär sig desto lättare är det att lära sig ännu ett till. Det börjar ju här, säger hon och när man 

blir vuxen, vilket arbete man än har så har man vuxit genom de erfarenheter man införskaffat. Tove 

säger att hon tycker att skapande verksamhet är en otrolig port för att barnet ska få växa själv och att 

hon tror att barn ska få uppleva nya material och språk (uttryckssätt) med alla sina sinnen: 

Att uppleva med hela kroppen och med alla sina sinnen det tror jag är en utgångspunkt 

just för att få barnen också att växa och våga. Och sen tror jag att man blir en rikare 

människa om man får pröva på allt det här från det man är liten. Och därför tror jag att 

förskolan just har, eller jag tror inte, jag VET att vi har ett viktigt uppdrag och jag hoppas 

att alla pedagoger tänker så… 

 

Tove förklarar att hon tror att individen kommer att växa, att barnet växer och självkänslan växer och 

att de vågar mer när de får jobba med skapande verksamhet. Enligt Tove är det en utgångspunkt att ge 

barnen input av olika uttrycksmedel, genom det blir man en friare person, man vågar mer. Tove 

berättar att hon tror på att man ska använda alla språk, alla verktyg som man kan i förskolan eftersom 

att det får barnen att växa. Tove berättar även om hur barnen, precis som de kan använda olika språk, 

kan använda sig av helt olika bildspråk och att det erbjuder barnen att ta del av olika kulturer. Terese 

säger att hon tycker att det är viktigt att barn får möjligheter trots att det finns vissa barn som aldrig 

söker sig till ateljén. Jag frågar hur Terese tror att man gör för att få med de barnen som aldrig vill. 

Hon säger att hon tror att man ska ge dem en slags grundkurs i materialkännedom, exempelvis hur 

man målar med vattenfärg. Barnen kan behöva något sådant för att komma över den tröskeln, säger 

Terese, då de kanske aldrig har gjort det hemma.  

 

Tove berättar att hon ser fantasin som något väldigt viktigt. Genom skapande lär sig barnen att tänka 

själva och att använda fantasin berättar Tyra och säger att det inte ska vara färdiga mallar vilket även 

Terese uttrycker. Tyra förklarar att allt barnen gör är rätt och att de arbetar mycket med att det inte 

finns någonting som är rätt eller fel. Att barnen ska följa sin egen tanke och göra det de vill göra och 

vad de är intresserade av och inte tänka på vad de andra gör. Tove säger att hon innerligt hoppas att vi 

idag har kommit ifrån att alla ska behöva göra likadant i förskolan utan att barnen istället får göra vad 

de vill utifrån vad de tycker i olika material. Hon berättar att då hon gick utbildningen så gjorde alla 

likadant och när hon kom ut i en förskola använde den sig av mycket mallar och att de länge följde 

med; ”ibland har man ju mallar, jag menar pepparkakshjärtan är ju också en slags mall till exempel”. 

Hon berättar att hon ofta har upplevt att barn kopierar varandra men att barnen under de senaste åren 

haft sin egen nisch och att de gjort på sitt sätt vilket pedagogerna har uppmuntrat; ”det du gör, det gör 

du bra” säger Tove är vad som gäller. 

Praktik 

Personligen, berättar Tove, brinner hon för drama och teater i förskolan. Hon berättar om en figur de 

använder som agerar som en slags uppdragsgivare för att knyta ihop barnens användande av händer, 

fantasi och språk. Tyra berättar om figurer som de använder som ett återkommande moment i 

verksamheten. Hon förklarar att figurerna finns där för att lyssna av barnen och om det händer något 

så finns de där för att hjälpa till att lösa problemet. Dessa figurer började de arbeta med då ett barn 

berättade om en bok de figurerar i. Pedagogerna insåg att de hade dessa barnboksfigurer i 
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mjukdjursform och tog fram dem, ett barn ville ta med dem hem för att visa familjen och så 

påbörjades resan då figurerna följde med vartenda barn från avdelningen hem. Barnen tog fotografier 

och fick därefter visa upp sitt hem och berätta om det inför resten av barngruppen. Tyra berättar att de, 

genom att använda dessa figurer får in en massa olika arbeten i verksamheten, så även skapande. Tyra 

berättar att ett barn med hjälp av sin förälder byggt ett hus i kartong till figurerna som de tagit med till 

förskolan. Hon tror att barnen kommer att vara intresserade av att fortsätta med huset genom att 

exempelvis bygga ut, måla och inreda.  

 

Tyra berättar att barnen arbetar mycket med fritt skapande, och att pedagogerna utgår helt från barnen. 

Hon berättar att barnen inte har några mallar utan att pedagogerna lyssnar på barnen, tar tillvara på vad 

barnen leker eller har intresse för och plockar fram material därefter. Förskolan där Tyra arbetar har ett 

speciellt arbetsrum där barnen får jobba fritt med skapande verksamhet. Terese förklarar att förskolan 

hon arbetar på har en bra ateljé där barnen kan arbeta med lera, snickra, måla, rita, bygga, klippa-

klistra, skapa i skrot och naturmaterial. I ateljén, berättar Terese, är barnen självständiga vilket hon 

säger att hon tycker är härligt att se. Barnen är trygga och vet att de får använda vad de vill, Terese 

säger även att de styr verksamheten ibland då pedagogen vill att barnen ska prova på något som de 

själva inte väljer men att det oftast är fritt skapande. Hon berättar att barnen limmat mycket på sistone; 

”Det är som att det inte är något riktigt mål, eller de kanske har något mål med det hela men det blir 

värsta skapelserna som de tar hem till föräldrarnas förfäran för det ser bara ut som skrot men det är 

ju jätteviktiga saker för barnen”  

 

Tyra förklarar att de på samlingarna och i barnens fria lek lyssnar av barnen för att sedan i arbetslaget 

diskutera om hur de ska arbeta med en skapande verksamhet. Hon berättar om ett projekt barnen 

genomförde som kom från barnens vilja där de först fick göra en beskrivning, ”vi förklarade att när 

man ska bygga någonting så ska man ju alltid ha en beskrivning att gå efter”. Utifrån sin egen ritning 

fick barnen sedan plocka åt sig material och bygga det de ritat. Tyra berättar att de hade blivit försedda 

med material från en industri i närheten. När de var klara hade de en utställning för föräldrarna och på 

förskolans dag fick kreationerna visas upp för alla i byn.  

 

Tove ger ett exempel då barnen fått vara med och förändra förskolemiljön. Efter ett morgonmöte där 

de rådfrågat barnen om vilken miljö de ville skapa fick barnen lämna olika slags förslag och satte sig 

sedan i smågrupper, ritade vad de ville att miljön skulle innehålla och en pedagog hjälpte till med att 

skriva ner vad barnen berättade. Därefter fick barnen skapa en miljö utifrån sina egna ritningar och 

idéer.  När rummet var klart invigdes det av avdelningen på liknande sätt som en invigning som skett i 

kommunen och som barnen varit på bara några veckor tidigare. Tove berättar även att det barnen 

kalasade på den dagen var köpt av pengar de tjänat av att samla pantburkar. Terese berättar om ett 

projekt hon påbörjat där barnen fått skapa egna traditionella tillbehör i enlighet med den aktuella 

högtiden som väntar. Hon berättar att barnen blev väldigt engagerade och att fler och fler barn hakade 

på, det som började med ett resulterade i fem olika projekt. Terese berättar att hon brukar göra olika 

övningar med femåringarna på förskolan, där barnen får en uppgift att lösa, trots att dessa övningar är 

helt styrda förklarar Terese, så kan det vara jätteroligt för barnen, och genom sådana övningar får 

barnen kunskap som de kanske inte själva skulle ha sökt sig till. Tove berättar att de arbetar med ett 

program från UR (http://www.ur.se) där man får göra olika uppdrag både inomhus och utomhus. Hon 

berättar att de till ett uppdrag där det handlade mycket om att fantisera hade tagit kontakt med en 

yrkesverksam utanför förskolans ramar som kom till förskolan och spelade med och interagerade med 
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uppdraget. Genom att barnen fått leva i fantasin blev de jätteinspirerade, berättar Tove och barnen 

målade jättemycket efteråt.  

 

Tove förklarar att de brukar arbeta med temaarbete på förskolan. De försöker då att integrera alla 

barnens olika uttryckssätt genom att väva ihop exempelvis musik, drama, sånger, målning, illustration 

med bilder och sagoläsning. Pedagogerna gör en slags ritning där de skriver ner allt vad temaarbetet 

ska innehålla, alla olika områden som tänkas kan. Hon ger exemplet på att arbeta med tema utifrån en 

saga som pedagogerna oftast väljer ut. Sagorna arbetar de med, förklarar Tove, genom att läsa, 

återberätta och fritt dramatisera. Barnen kan bygga möbler från sagan att dramatisera och leka med. De 

använder sig av olika material och arbetar med att barnen får dokumentera. Barnen kan få rita sådant 

som hör sagan till och bilderna visar de sedan upp och berättar om inför resten av barngruppen för att 

få träna på att tala inför en grupp och att lyssna. Tove berättar om ett flyktingbarn som inte alls hade 

ritat utifrån sagan men som ändå berättade om sin teckning inför gruppen. De andra barnen hade då 

hjälpt till och kopplat barnets teckning till sagan. I slutet av varje temaarbete brukar barnen ha en liten 

slutproduktion i form av en teaterföreställning berättar Tove. Barnen är indelade i olika grupper och 

arbetsområden och får exempelvis göra rekvisita och med pedagogernas hjälp väljer de även ut vilka 

sånger som ska vara med. Inför föreställningen gör de en förkortad version av sagan som någon 

pedagog antingen läser medan barnen visar upp sagan eller så kan barnen själv tala och uttrycka sig 

om sagan. Tove berättar att det här arbetssättet har lett till att barn, som aldrig tidigare vågat tala inför 

grupper, har varit de som talat högst av alla.  

 

Tove berättar att de håller på att arbeta med dokumentation för att se barns lärande och att man fångar 

en hel del med digitalkameror, hon säger även att hon skulle tycka att det vore spännande att använda 

sig av filmkamera i verksamheten. Både för att ge pedagogerna mer stoff och att det går att se 

verksamheten på ett annat sätt och för att barnen kan bli mer delaktiga och se sitt eget utövande kring 

skapande på olika nivåer.  

Utveckling av verksamheten 

”Det känns ju som på något sätt som ett klotterstadium både i snickarbänken och i det här med klippa-

klistra utan att man, man skulle ju som vilja fördjupa lite mer så att de kan komma ett steg till men det 

kräver ganska mycket tror jag” säger Terese och talar vidare om att det krävs att man som pedagog är 

med och ställer frågor och hjälper barnet att driva en process som det kanske har svårt för att 

genomföra själv. Terese berättar om den förra förskolan hon arbetade på där det gick färre barn vilket 

innebar att pedagogerna kunde jobba mer med ett och samma barn och på det sättet genomföra större 

projekt, exempelvis att barnet kunde bli klar med en bil och sedan byggde en bilbana till bilen osv.  

 

Tove berättar om en tanke hon har om ett kommande projekt som hon blivit inspirerad till efter att 

förskolan har haft besök av en anställd inom ett annat projekt. Hon förklarar att föräldrarna har rätt att 

begära att deras barn ska få tala meänkieli på förskolan och i och med att hon är tvåspråkig och 

intresserad av meänkieli funderar hon nu på att påbörja ett temaarbete där meänkielin är den röda 

tråden som kanske kan utmynna i en föreställning på meänkieli. Hon säger att hon även tycker att 

språk och kultur är en jätteviktig del i skapandet och att man ska ta tillvara på det. Hon säger att det är 

lättare för barnen att lära sig om de får agera, vara med och använda sig av deras olika språk 

(uttrycksmedel). Hon förklarar att det ger en helhet för barnen på ett annat sätt än att de ska sitta, 

lyssna och reagera. Tove säger att hon tycker att det är viktigt att det inte bara är pedagogen som kan 



31 

 

utan att pedagogen hela tiden ska följa barnen och ta tillvara på deras intressen. Hon säger att det inte 

alltid är lätt men att det som pedagog och kollega gäller att hjälpa varandra att se och vara lyhörda. 

Hon berättar att de veckovis har reflektioner i arbetslaget då de brukar ta upp olika saker där även 

skapandet kan komma upp. Tove berättar än en gång att hon ser på skapande ur ett bredare perspektiv 

och att det ständigt handlar om att se verksamheten ur barnens perspektiv.  

Analys av resultat  

Jag har här ovan presenterat resultaten från varje område för sig och här nedan avser jag att i en analys 

av dessa resultat sammanföra de olika områdenas åsikter och uttalanden både på grupp- och 

individnivå. Jag har delat in analysen av resultatet i rubriker efter de delarna Vygotskij anser aktivera 

det han kallar uppfostringsprocessen; pedagogerna, miljön och eleven (Vygotskij, 1999a s.21-26). Jag 

har lyft fram dessa delar som extra väsentliga i min läsning av resultatet och låtit dem vara verktyg för 

min analys tillsammans med Bourdieus begrepp; fält, kapital och habitus. 

Pedagogerna  

Jag har i min studie förhållit mig till förskolans fält som ett fält som strävar efter att upprätthålla 

professionen som meningsfull och viktig, där det finns institutioner som strävar efter att förskolan 

skall hålla en viss status (skolverket, skolinspektionen m.fl.) samt människor som genom att jobba 

inom förskolans sfär strävar efter att upprätthålla de lagar som institutionerna skapar. De lagar som 

skall upprätthållas anser jag bland annat vara förskolans läroplan men även barnkonventionen. 

Eftersom skapande verksamhet finns uttryckt i läroplanen för förskolan är även det en lag som skall 

upprätthållas inom fältet. De pedagoger som medverkar i min studie är agenter inom förskolans fält. 

Genom att ställa upp i undersökningen visar de på att de erkänner och vill strida för fältets inneboende 

lagar, vilket i sin tur visar att de har det habitus som krävs. De flesta av dem berättar om deras lokala 

arbetsplaner eller verksamhetsplaner som är utformade efter läroplanen för förskolan. Det är dessa 

som berättar hur de ska upprätthålla de lagar som institutionerna formulerat.  

 

När det kommer till det kulturella kapitalets institutionaliserade tillstånd inom förskolans fält finns där 

både utbildade förskollärare och barnskötare bland informanterna och alla redogjorde för mängder av 

fortbildningar de hade läst. Även om barnskötaren inte har lika hög titel som de andra har hon minst 

lika mycket erfarenhet och fortbildningar som de. Yrkesmässigt är det variation mellan pedagogerna; 

medan vissa arbetat på samma plats under så gott som hela sitt arbetsliv har vissa arbetat på många 

olika platser, i olika län och haft olika yrkestitlar. Ser man till det institutionaliserade tillståndet bär 

föreståndarna på mest kulturellt kapital då de både har utbildningen och en uppgraderad yrkestitel. 

Med tanke på detta kan man tolka det som så att de pedagoger som medverkat i denna studie alla 

strider inom förskolans fält men på grund av deras positioner gör de det på olika villkor. Astrid, i sin 

roll som föreståndare är ständigt delaktig i formandet av styrdokument och talar väl och medvetet om 

dessa. Hon är dominerande som upprätthåller och reproducerar de lagar som förskolan har, om än hon 

hela tiden förbättrar dessa. Terese till exempel, som är relativt ny på sin arbetsplats är en av de 

dominerade i gruppen; hon är osäker på de lokala styrdokumenten och vilka lagar som gäller samt att 

hon uttrycker önskningar kring förändring i verksamheten.  

 

Pedagogernas fortbildningar är en del av det sociala kapitalet, pedagogerna utbildar sig för att komma 

tillbaka till arbetsplatsen och dela med sig av sina nya kunskaper både till barnen och till arbetslaget. 
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Förutom att vara närvarande i barngruppen uttrycker pedagogerna att man även bör reflektera över 

verksamheten och söka ny kunskap genom exempelvis utställningar, konstböcker, utbildning, 

studiebesök och nytt material. Några av pedagogerna talade även om att inspireras inom arbetslaget, 

att ta tillvara på den kompetens som finns där. Allt detta kan öka det sociala kapitalet än mer, ju mer 

de delar med sig av nya erfarenheter som kan gagna verksamheten, desto mer kunskap bär arbetslaget 

på vilken de sedan kan använda i deras arbete med barnen.  

 

Då habitus avgör vilka aktiviteter som utövas och hur åsikter uttrycks samt kategoriserar och skiljer 

bra från dåligt påverkar pedagogernas habitus, individer eller grupper emellan, verksamheten. Det är 

pedagogernas habitus som avgör vilka moment i barnens processer som blir användbara och vilka 

tillgångar som värderas i verksamheten. Pedagogernas intresse och smak gällande skapande 

verksamhet påverkar vilka produkter barnen skapar. Anna talar om de fritt skapande barnen som 

konstnärer och visar upp deras konstverk som vore de på ett galleri. Genom att kalla barnens bilder 

och teckningar för konst höjer Anna statusen på det barnen skapar till en annan nivå. Deras bilder är 

inte längre en del av deras utvecklingsprocess utan de är även konstverk, och därigenom objektiverat 

tillstånd av det kulturella kapitalet. Annas värderingar och tankar om barnen som konstnärer är 

däremot förkroppsligat tillstånd. Pedagogernas habitus avgör alltså hur de ser på skapande verksamhet. 

Om man ser det utifrån gruppens habitus och sammanställer det de uttryckt som individuella åsikter 

skapas ett för gruppen generellt förhållningssätt till den skapande verksamheten: Skapande finns i hela 

verksamheten på många olika plan, barnen skall få använda alla sina sinnen och uttrycka sig genom 

sina hundra språk. Skapandet skall utgå från barnens intresse och deras upptäckarglädje, genom 

skapande vågar man släppa sina hämningar, tänka fritt och ges därigenom möjligheten till att växa sig 

stark. Barnens olikheter är en tillgång och mallar ska helst stanna utanför verksamheten. Genom de 

upplevelser och erfarenheter barnen erbjuds på förskolan skall självkänslan växa och tänkandet 

utvecklas.  Fantasin kan sätta igång lusten till skapande och därigenom utvecklas kreativiteten som 

anses vara bra inför många av livets utmaningar. Ur leken kan skapande uppstå, barnen kan behöva 

komplettera med något till leken och sätter därför igång ett skapande på egen hand eller så kan 

pedagogerna bli inspirerade av barnens lek och intresse och driva igång verksamhet ur det. Det finns 

även en önskan i att fördjupa och utveckla den skapande processen, att förfina barnens kvaliteter. 

Även språk och kultur uttrycks som viktiga delar i skapandet.  

Pedagogens roll 

Granberg anser att synen på skapande styr pedagogens inställning till, och bemötande av olika 

aktiviteter (Granberg, 2001 s.17). Om man ser till den behandlade litteraturen skall pedagogen betrakta 

den skapande leken med barns ögon, delta på barnens villkor, vara lyhörd och respektera barnen. 

Pedagogen skall vara medkonstruktör, bevittnare, utmanare, sporrare, stöd. Pedagogen skall samtala 

med barnen och ställa dem inför problem som leder ett projekt framåt. Introducera material, metoder, 

fakta eller upplevelser och även guida och stimulera barnens alla sinnen. Pedagogen skall även 

förändra den sociala miljön så att den samverkar med barnen. Enligt Barnes är det upp till varje 

pedagog att bestämma vilka konstnärliga värden som vi värderar mest och att det påverkar den 

undervisningen som bedrivs (Barnes, 1994 s.25). Om man ser till vad informanterna berättar så säger 

även de att pedagogen skall förhålla sig till barnen på otaliga sätt i den skapande verksamheten. 

Pedagogen skall lyssna av, bejaka och utgå från barnen och deras behov. Pedagogen ska vara barnens 

medföljare och serva dem med material. Pedagogen ska vara en idéspruta som väcker lust och 

nyfikenhet hos barnen, som utmanar och kommer med nya idéer och frågeställningar. Pedagogen ska 

stödja och hjälpa barnen och ge dem positiva kommentarer. Pedagogen ska ge barnen så många 
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möjligheter som möjligt och undvika att avbryta barnens kreativa process. Pedagogen skall fånga och 

lyfta fram barn, dokumentera och även gärna ha ett etiskt och miljömedvetet tänk i bakhuvudet. 

Pedagogen ska ha kunskap om olika materials kvaliteter och vara barnens handledare och vägvisare 

och ge dem nya verktyg och tekniker för att hjälpa dem över nya trösklar. Den sista meningen 

sammanfaller med Vygotskijs tankar om att pedagogen skall ge barnen redskap och hjälpa dem så att 

barnen kan utvecklas ännu en nivå (Vygotskij, 1999c s.269-271). 

Miljö  

I Stockholm kommer de flesta barnen från medelklassfamiljer med olika slags konstellationer; 

separerade föräldrar, samkönade och olikkönade par. I Tornedalen är de flesta barnen födda i 

kommunen, men även flyktingbarn och finsktalande barn vars föräldrar flyttat över gränsen går på 

förskolorna, där finns även barn som är födda i andra delar av Norden och Sverige. Heterogeniteten i 

barngrupperna är långt mycket större i de förskolor jag besökt i Tornedalen medan de förskolor jag 

besökt i Stockholm är mer homogena. Representerar det de områden jag har besökt i min studie eller 

kan det ha att göra med att de är olika slags organisationsformer av förskolor? Att det, som Anna 

säger, dras en speciell typ av föräldrar till kooperativ. 

 

De olika miljöer pedagogerna pratar om är förskolan, naturen, hemmet och samhället. Inne på 

förskolorna där pedagogerna arbetar finns verkstäder/ateljéer. Vygotskij har tankar om hur barnet 

fostrar sig själv i enlighet med den miljö det befinner sig i och vilka erfarenheter det har. Han förklarar 

att det är pedagogens uppgift att organisera miljöer så att de stämmer överens med barnens 

utvecklingsprocess (Vygotskij, 1999a s.19-26). Anna talar om verkstaden som en väsentlig del av 

verksamheten, där man inte bara skapar utan även lär sig om livet på olika plan. Tove talar om hur 

barnen får vara med och påverka miljöer inne på förskolan, inte bara genom att pedagogerna har 

barnens åsikter och intresse i åtanke vid skapandet av miljöer utan att de även låter barnen skapa 

miljöerna.  

 

Två av pedagogerna i Stockholm talar även om hur de låter skapandet interagera med andra miljöer då 

de exempelvis bygger i naturen och tar med kottar in på avdelningen. De lägger stor vikt vid naturen 

och dess material som något värdefullt att ta tillvara på. Att skapa med kottar, pinnar och snö är något 

som pedagogerna i Tornedalen knapphändigt nämner trots att de lever mer inpå naturen än vad barnen 

i Stockholm gör. Kanhända har det att göra med det att pedagogerna i Stockholm strävar efter att 

erbjuda barnen den natur de inte alltid kan ta förgiven och genom det förebygger de något som annars 

skulle fattas i barnens ackumulerade erfarenhetssfär, medan pedagogerna i Tornedalen har det som en 

naturlig del av verksamheten som inte behöver reflekteras över.  

 

I Stockholm talas det om att skapandet interagerar med hemmet genom att barnen får ta med sina 

kreationer hem, de får bekräftelse och blir sedda i sitt skapande även när de blivit hämtade för dagen. I 

Tornedalen nämns dock hemtagandet i mer negativ bemärkelse även om medvetenheten om att det är 

viktigt för barnen så uttalas det att det barnen skapat ser ut som skrot och tas hem till föräldrarnas 

förfäran. I Tornedalen talar de även om att barnen tar med sig figurer hem för att sedan på förskolan 

återkoppla vad de gjort med dessa hemma genom att berätta och visa fotografier. Båda dessa varianter 

kräver föräldrarnas närvaro men medan de i Stockholm visar på sambandet förskola – hem visar 

Tornedalen på sambandet förskola – hem – förskola. Genom att barnen visar upp hur deras hem ser ut 

och vad de gjort med figurerna stärks inte bara deras självkänsla utan det ger även de andra barnen en 
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bild av hur andra människor lever och verkar. Genom att integrera barnens hemmiljöer i 

förskoleverksamheten får barnen använda sig av sina egna erfarenheter och sina vardagliga begrepp i 

en miljö där nya sammanhang skall skapas. 

 

Samhället interagerar förskolorna med då de i Stockholm går på konstutställningar och museum, de 

kan ta del av det kulturella kapitalet för att sedan använda sig av det och utöka sitt eget kapital i sitt 

skapande. Eller som i Tornedalen där de interagerar med samhället genom att industrier förser dem 

med material och genom att de tar in yrkesverksamma inom andra samhällsfunktioner och ger barnen 

en bild utav det. Även att panta burkar för att få pengar att betala delar av projekt integrerar samhället 

med förskolan; barnen får större förståelse för ekonomi och återvinning och ger barnen ett miljötänk i 

dubbel bemärkelse, de lär känna sin närmiljö och dess funktioner samt att de lär sig att värna om 

miljön. Om det kulturella kapitalet hör samman med finkultur och ett estetiskt-normativt 

kulturbegrepp ger utställningar barnen mer kulturellt kapital än de andra interaktionerna med 

samhället som pedagogerna uttryckte. Kunskapen om ens närmiljö och andra samhälleliga faktorer 

kan fungera mer som socialt kapital då barnen även kan ha användning av dessa utanför förskolans 

ramar.  

Material 

Materiellt sett ser en del pedagoger barnet som en sökare i materialet, intresserat och nyfiket. De 

material pedagogerna nämner i arbetet med barnen liknar de som Häikiö (Häikiö, 2007 s.147-148) och 

Granberg (Granberg, 2001 s.32) lyfter fram och är något som barnen ska få bekanta sig med och 

använda sig av. Överlag ger pedagogerna i Stockholm mer konkreta exempel på olika slags material 

de arbetar med än vad de i Tornedalen gör. Medan pedagogerna i Stockholm talar om vilka material de 

erbjuder barnen att arbeta med (exempelvis trä och färg), talar pedagogerna i Tornedalen om 

materialet i samband med praktiska ändamål (exempelvis snickra, måla). Anna lyfter upp vikten av 

kvaliteten på materialet barnen använder sig av, medan vissa pratar mycket om det de kallar skräp i 

skapandet ser Anna det som en kreativ påfyllnad. I vissa fall får barnen även dokumentera själva och 

använda kamera.  

 

Jag uppmärksammade även det material som pedagogerna säger att de tar hjälp av i den skapande 

verksamheten. Figurer är ett material några av pedagogerna i Tornedalen använder sig av, både för att 

ge uppdrag och för att använda i konfliktlösning medan de i Stockholm inte talar om dramatisering i 

verksamheten över huvudtaget. I och med att frågorna endast var formulerade kring skapande och jag 

aldrig gav dem någon tydligare definition ger detta en bild av hur pedagogerna ser på begreppet 

skapande. Kanhända är det så att pedagogerna i Stockholm använder sig av begreppet skapande som 

ett namn för bild och form medan pedagogerna i Tornedalen ser det ur ett vidare perspektiv. Tove 

berättar även att de använder sig av statliga läromedel i verksamheten och att de använder sagor som 

grund för olika temaarbeten. För att dokumentera verksamheten använder sig de flesta av pedagogerna 

av kameror men från ett håll finns även en önskan att använda sig av filmkamera.  

Barnen 

Barn har många idéer, de är nyfikna, forskande och kreativa så länge de inte begränsas. De ska vara 

delaktiga och påverka verksamheten, det är ur deras intresse och deras sökande skapandet skall uppstå. 

Enligt några pedagoger får barnen även lära sig att planera och göra ritningar inför olika projekt. 
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Något som skiljer områdena åt är att alla barnen i Stockholm talar svenska medan barnen i Tornedalen 

har flera olika modersmål, inte bara svenska utan även finska (meänkieli), andra nordiska språk och 

språk från de länder flyktingbarnen kommer ifrån. Om svenska används som det meningsbärande 

språket som överför socialt kapital får det högre status och inflytande på barnen om man ska se till 

Winsas resonemang (Winsa, 2005 s.35-36). I sådana fall leder det till att barnens andra modersmål ges 

en sekundär position i den skapande verksamheten. Pedagogerna med flerspråkiga barn talar dock inte 

om några nackdelar med bristande svenska hos vissa barn vilket kan ha att göra med att det i den 

skapande verksamheten inte läggs större fokus vid det muntliga språket än vid något annat av de alla 

språk som finns inneboende hos barnen vilket bland annat Astrid och Tove förespråkar.  

 

Samtliga pedagoger berättar om hur de delar upp barnen i smågrupper inför olika skapande aktiviteter, 

de delas upp efter ålder, utvecklingsnivå eller intresse. I dessa grupper lyfts utvecklandet av material 

och tekniker upp, pedagogerna talar om att barnen ska få tekniker, testa på sådant de tidigare inte gjort 

och få upplevelser som de kanske annars inte får. De pratar även om hur barnen kan påverka varandra, 

hur de yngre barnen kan lära sig och inspireras av de äldre i samma anda som barn kan inspireras av 

ett barn som kommit något längre i sin utveckling. Det finns även ett exempel från Tornedalen på hur 

flyktingbarn lyfts av andra barn i gruppen och hur de kan inspirera till att se saker på nya sätt. Om man 

ser till Vygotskijs närmaste utvecklingszon kan pedagogernas gruppindelningar och arbete i de små 

grupperna leda till att barnen utvecklas till en högre nivå (Vygotskij, 1999c s.269-271). 

 

Pedagoger både i Stockholm och i Tornedalen talar om att arbeta med skapande för att stärka jaget. 

Jernström och Johansson presenterar jag-böcker som skall bidra till att fördjupa barnens sociala 

dimension (Jernström & Johansson, 1997 s.70-71). Anna och Tyra lyfter fram liknande resonemang; 

barnen får göra jagböcker och dokumentera deras hemmiljö för att lyfta fram deras identiteter och 

vilka de är i förskolan. Självkänslan och självständigheten stärks av att våga, av att få fullfölja projekt 

och av att bli bekräftade och bejakade i det man tar sig an. Barnen får lära sig att samtala om konst, de 

får träna på att presentera deras tankar, idéer och kreationer inför grupp och på att lyssna och bli 

lyssnad till samt att ge positiv feedback. Strävandet efter att stärka barnens identiteter bidrar till 

barnens identitetsskapande, de ska bli trygga med att ha individuella åsikter och våga prova de idéer de 

har.  

Sammanfattning 

Jag har här ovan presenterat resultaten från varje område för sig och därefter har jag i en analys av 

dessa resultat sammanfört de olika områdenas åsikter och uttalanden både på grupp- och individnivå.  

Den skapande verksamhetens roll som fenomen är omfattande i förskolans arbete. Pedagogens roll 

inom den skapande verksamheten är flertalig och beroende av var, när och hur skapandet sker. Fokus 

inom skapande verksamhet varierar; medan pedagoger i Stockholm mestadels talade om skapande som 

bild och form som fenomen, talade pedagoger i Tornedalen om skapandet i vidare bemärkelse och 

gärna i samband med praktiska exempel. Något som också visade sig vara relevant var de olika 

miljöerna pedagogerna talade om i samband med skapandet; förskolan, hemmet, naturen och 

samhället. Hur de berättar att de använder sig av dessa olika miljöer visade att det skiljer sig åt ganska 

markant; medan de i Tornedalen talar mer om familjen och olika yrkesfunktioner i samhället talar 

pedagoger i Stockholm mer om naturen och utställningar.  
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Diskussion  

Här ovan har jag presenterat resultaten och analyserat dem med inspiration av begreppen fält, habitus 

och kapital. Hur står sig resultatet mot den tidigare forskningen och övrig behandlad litteratur? Det är 

det jag avser att försöka redogöra för här nedan.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger i Stockholm och i Tornedalen talar om och 

förhåller sig till skapande verksamhet i förskolan. Övergripande talade pedagogerna om skapandet i 

positiv bemärkelse och ansåg att skapandet var viktigt för barnens utveckling. Jag hade även två 

huvudfrågor som jag här nedan försöker att besvara och jag kommer även att lyfta fram vad jag anser 

vara intressant att forska vidare om.  

Värdet av skapande verksamhet  

I den första av mina frågeställningar ville jag se om det fanns några speciella värden inom den 

skapande verksamheten på varje område. Vad jag kan se är det svårt att peka på några generella 

tillgångar då de pedagoger jag intervjuat varje gång har lyft fram olika värden som extra viktiga, de 

flesta värden har inte varit områdesbundna utan bundna till varje pedagogs habitus oavsett område hon 

verkat i.  

 

De citat om skapande och kreativitet som jag använt från läroplanen för förskolan (Lpfö 98) anser jag 

vara överensstämmande med mycket av det pedagogerna uttryckt. I pedagogernas förhållningssätt 

finner vi tankar som stämmer överens med Vygotskijs tankar om att skapandet förekommer överallt 

(Vygotskij, 1995, s.15, 45). Samtliga pedagoger talar om hur omfattande den skapande verksamheten 

är i förskolan. Vi finner även tankar som påminner om Reggio Emilias filosofi att ta tillvara på de 

hundra språken (Jonstoij & Tolgraven, 2001 s.23-26). Exempelvis Astrid och Tove som talar om hur 

de olika språken låter barnen angripa ett fenomen från olika håll och hur det hjälper barnen att 

mångsidigt utvecklas. Där finns tankar som stämmer överens med Vygotskijs och Barnes tankar om 

att ta tillvara på erfarenheter, fantasin och kreativiteten (Barnes, 1994, s.17, 19, 114; Vygotskij, 1995 

s.11 ff.). Tove talar exempelvis om hur barnen, genom att fantisera och leva sig in i en annan värld 

därefter blev kreativa och produktiva i sitt skapande. Anna, Alma och Tyra framför även tankar som 

liknar Granbergs förklaring om leken som intimt sammankopplad med skapandet (Granberg, 2001 

s.14-16).  Broady talar om symboliskt kapital som det som anses ha värde i en social grupp (Broady, 

1990 s.171-173). Om man ser till pedagogerna som grupp kan allt det som de lyft fram som viktigt i 

den skapande verksamheten ses som symboliskt kapital.  

 

Pedagogerna uttrycker även att barnens intresse och lust är primärt i den skapande verksamheten. 

Genom att barnen har roligt och leker får de lära sig och ta del av nya kunskaper och begrepp som de 

senare kommer att behöva i andra, kanske inte lika roliga sammanhang. De har då erfarenheter som 

kan stärka dem i nya prövningar och som kan hjälpa dem att utvecklas inom dessa nya sammanhang 
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till en högre nivå än om de inte hade fått grunderna genom den skapande verksamheten i förskolan. 

Den skapande verksamheten lyfts delvis fram som estetiska läroprocesser men även som en process 

om barnens identitetsutvecklande. Min uppfattning av denna undersökning är att det pedagogerna 

ställer främst är det självständigt utforskande barnet och att den styrda verksamheten främst används 

för att ge barnen de verktyg de kan behöva för att eftersträva detta.  

 

En tanke som fötts under denna studie är att det främsta som skiljer skapandet åt på olika områden inte 

är så mycket pedagogernas habitus som det är de fysiska faktorerna, närheten eller avståndet till 

naturen och närheten kontra avståndet till museum och utställningar. Pedagogernas uttryckta 

värderingar liknar varandra när det kommer till vad skapande är och hur det kan stimulera barnens 

utveckling oavsett vilket område de verkar i. Pedagogernas habitus verkar däremot styra hur de talar 

om material och hur de används; medan vissa lyfter fram naturmaterial lyfter en annan pedagog upp 

bra basmaterial i verkstaden. Där finns också en skillnad i pedagogernas habitus som grupper i hur de 

talar om material; om de talar om objekt eller om praktik. Detta lyfter fram materialets värde, om det 

har reflekterats kring eller om det bara är en självklarhet i verksamheten.  

 

När det kommer till värde lägger pedagogerna olika vikt vid olika delar av den skapande verksamheten 

vilket barnen påverkas av. Pedagogernas habitus avgör hur de kommer att styra och förhålla sig till 

olika aktiviteter och beter de sig därefter inför barnen. Talar pedagogerna exempelvis till barnen som 

om de vore konstnärer påverkas deras självbild på ett annat sätt än de barn som inte blir tilltalade på 

detta sätt. De kan se sig själva i rollen som skapande individer på en högre nivå än de barn som inte får 

höra att de skapar konst. Vilket värde pedagogerna lägger vid skapande verksamhet och dess olika 

delar påverkar alltså verksamheten i stort. Ser man till alla dessa värden och anammar alla dessa 

synsätt till sin egen pedagogik och metodik kan hela verksamheten genomsyras av skapande på olika 

sätt och i olika nivåer.  

Kulturens betydelse för skapande verksamhet 

Min andra frågeställning var om kulturen hade betydelse för pedagogers syn på skapande verksamhet. 

Om jag ser till det antropologiskt-deskriptiva kulturbegreppet (Eklund, 2003 s.73-75) och utgår ifrån 

Jernströms och Johanssons tre olika dimensioner för kulturell bakgrund (Jernström & Johansson, 1997 

s.43) och ser till den materiella dimensionen av kultur talade de i Stockholm mer om konkreta material 

än vad de i Tornedalen gjorde. Som jag sagt tidigare talade de i Stockholm mer i termer som färg och 

trä medan de i Tornedalen talade om att måla och snickra. Pedagogerna i Stockholm lyfter materialet 

ur sitt sammanhang och kan tala om det som enskilda värden medan pedagogerna i Tornedalen inte 

gjorde det i samma utsträckning. Vad det betyder för den skapande verksamheten på förskolorna i 

varje område är svårt att avgöra men hur man talar om något har som sagt med pedagogernas habitus 

att göra och habitus färgar även av sig på hur en pedagog förhåller sig till aktiviteter i den skapande 

verksamheten. Om man även sammankopplar den materiella dimensionen med det objektiverade 

tillståndet av kulturellt kapital blir det jag tidigare nämnt om Annas upplyftande av barnen som 

konstnärer även det något som har kulturell betydelse för den skapande verksamheten. Att de i 

Stockholmsområdet talar om konst i en annan utsträckning medan de i Tornedalen talar mer i 

vardagliga termer.  

 

Den mentala dimensionen tolkar jag som att den hör samman med habitus och är det som enligt mig 

fått störst rum i denna studie. Som jag skrivit här ovan har pedagogernas habitus med hur man talar 
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om något att göra och att det i sin tur påverkar den skapande verksamhetens aktiviteter. Jernström och 

Johansson förklarar att beteendemönster förs över från generation till generation och att dessa får 

barnet att förstå sin omgivning (Jernström & Johansson, 1997 s.43). Områdesvis fanns det inte lika 

många skillnader som var meningsbärande för den skapande verksamheten som det fanns mellan varje 

pedagog jag talade med. Änggård förklarar att barn producerar, reproducerar och förändrar den kultur 

de tillhör genom sina bilder (Änggård, 2005, s.16-17). Alla de skillnader mellan områdena där 

pedagogerna representerar sociala grupper som jag presenterat i analysen visar på kulturens betydelse 

och därav kommer jag inte att presentera dem här ännu en gång utan hänvisar till analysen och den 

övriga texten.  

 

I den sociala dimensionen fanns det betydelse då förskolorna på varje område interagerade med 

samhället på olika sätt. Vygotskij anser att all uppfostran som sker i ett samhälle styrs av den 

dominerande klassens intressen (Vygotskij, 1999a s.28). Där de i Stockholm utökade barnens 

kulturella kapital och utökade de i Tornedalen barnens sociala kapital. Om man däremot ser till det 

estetiskt-normativa kulturbegreppet verkar det ha störst betydelse i Stockholm då de i Tornedalen inte 

talar om barnens skapande som konst i den utsträckning som de gör i Stockholm.  

 

Om man ser till betydelsen av Tornedalen som en minoritetskultur finner man inte mycket i det 

pedagogerna säger som skulle visa på att det påverkar den skapande verksamheten. Det talas bland 

annat meänkieli i förskoleverksamheten men språket som material tas bara upp av en pedagog i 

samband med skapandet och det är densamme som anser att språk och kultur hör till skapandet. Enligt 

min tolkning arbetar Svenska tornedalingars riksförbund (http://www.str-t.com/om-forbundet/) för att 

meänkieli skall få högre status och bli ansett som kulturellt kapital. Kanhända är pedagogerna jag 

intervjuat även agenter inom minoritetskulturens fält men det speglar inte av sig avsevärt till vad de 

säger om den skapande verksamheten. Om det är som Jernström, Johansson och Karlsson säger; att 

minoritetsspråket är ett känsligt ämne (Jernström & Johansson, 1997 s.77) och att där inte finns 

särskilt mycket stolthet över språket (Karlsson, 2007 s.38-39), kanske de helt enkelt inte reflekterar 

över dess samband med den skapande verksamheten. Jag själv kan även vara en bidragande faktor; jag 

hanterar inte meänkieli, varken i muntlig eller i skriftlig form och därav måste intervjun vara på 

svenska. Majoritetsspråket är det som överför den information som varit betydande för denna 

undersökning och därav har minoritetsspråket placerats på en sekundär nivå redan från början. 

Tanken med den skapande verksamheten  

Min uppfattning efter denna studie är att all skapande verksamhet i förskolan strävar efter att utveckla 

någonting hos barnen, om det så är; självständighet, samarbete eller tekniska färdigheter eller 

någonting annat.  

 

Vygotskij och Broady talar om att de barn vars tidigare erfarenheter överensstämmer med vad de 

möter i skolan lättare kan anpassa sig och att de mer privilegierade barnen har bättre villkor för att 

möjliggöra skapandet och samla på sig kulturellt kapital (Vygotskij, 1995, s.37; Broady, 1990 s.177). 

Det jag har fått fram genom min undersökning är att det ska finnas en tanke med den skapande 

verksamheten om än tanken kan vara olika beroende på situation. Enligt Vygotskij bör man höja de 

vardagliga händelserna till en skapande nivå (Vygotskij, 1999b s.171-172). Enligt de pedagoger som 

intervjuats kan skapandet ibland handla om att barnen ska få känna på och lära känna olika slags 

material, att det ibland kan handla om att samarbeta eller att jobba enskilt. Ibland kan fokus ligga på 
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kommunikation och ibland på problemlösning, begreppsbildning eller turtagning. Om en konflikt 

uppstår kan man även använda sig av den skapande verksamheten när det kommer till konfliktlösning. 

Enligt Bendroth Karlsson går temaarbeten ut på att undersöka ett fenomen på så många sätt som det är 

möjligt vilket utvecklar barnens erfarenheter (Bendroth Karlsson, 1996 s.31-32). Några pedagoger 

uttrycker att man kan arbeta i temaarbete eller ha ett speciellt arbetssätt som grundtanke i den 

skapande verksamheten, exempelvis det Alma uttryckte sig om då de börjar, genomför och avslutar. 

Ett projekts tidsaspekt varierar och kan avslutas med utställningar, uppträdanden, invigningar, 

teaterföreställningar och kalas.  

 

Häikiö lyfter fram vikten av det egna skapandet som en del av det aktiva lärandet och delaktigheten. 

Hon anser att kulturlivet borgar för utvecklandet av demokrati och kulturell yttrandefrihet (Häikiö, 

2007 s.13-15). Vad än den skapande verksamheten har för pedagogisk tanke uttrycker samtliga 

pedagoger jag intervjuat att barnen alltid ska få vara med och bestämma hur aktiviteter ska se ut, att 

barnen ska få så stort utrymme som möjligt och att man skall förhålla sig positiv till barnens idéer. 

Barnen skall vara delaktiga i beslutsfattande och ha rätt till att säga vad de tycker och att påverka 

verksamheten.  

Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att se på pedagogers förhållningssätt till skapande verksamhet i två olika 

områden. Något jag särskilt uppmärksammade var hur olika intervjuerna artade sig, mellan 

pedagogerna men också mellan områdena vilket förtydligades då det var dags att transkribera. 

Transkriberingen av intervjuerna i Stockholm tog längre tid och var oftast flera sidor längre än de från 

Tornedalen trots att intervjuerna tidsmässigt inte skiljde sig åt särskilt mycket. Jag har även fått 

känslan av att de i Stockholm skiljde skapandet från den resterande verksamheten mer än vad de i 

Tornedalen gjorde. Detta behöver inte betyda att skapandet inte är lika integrerat i verksamheten på 

båda ställena utan det kan även ha att göra med hur van en pedagog är vid att uttrycka sina tankar och 

marknadsföra sin verksamhet. Två av dem jag intervjuade i Stockholm var trots allt föreståndare för 

sina förskolor och representerar inte bara deras åsikter utan även verksamheterna i stort då de har en 

avgörande roll inom dessa. Att tala om hur man förhåller sig till det man praktiserar är enklare om 

man har erfarenheten av att göra det sen tidigare om man ser till Vygotskijs teorier (Vygotskij, 1999e 

s.120-124). Att tala om hur man förhåller sig till den skapande verksamheten handlar om att ta 

vardagen till en mer abstrakt nivå och är en pedagog ovan vid det är det enklare att tala om skapandet 

som praktik än om skapandet som fenomen.  

 

Kvalitativa intervjuer var ett bra tillvägagångssätt för att ta reda på hur pedagoger förhåller sig till 

skapande verksamhet då jag därmed får ta del av inte bara språk utan även miljöer och andra 

uttryckssätt. Vissa av de frågor jag använde mig av i intervjuguiden visade sig dock inte ha den 

relevans som jag trodde (exempelvis storleken på barngrupper) och har därför inte inkluderats i 

resultatet. Det hade dock varit intressant, om det fanns tid, att stärka undersökningen med enkäter för 

att få en vidare översikt över skapandet som fenomen inom varje område som komplement till de 

kvalitativa intervjuerna.  

 

Det svåraste med genomförandet av metoden tycker jag var att finna informanter som ville ställa upp, 

jag tog lite väl hårt på de forskningsetiska principerna och det kändes som att jag, genom att ringa eller 
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påminna dem på annat sätt, skulle sätta dem i en obekväm situation. Det visade sig att de informanter 

jag sedan kom i kontakt med inte hade lagt större uppmärksamhet på missivbreven. Genom att följa 

upp breven kan jag tänka mig att de fick en tydligare bild av vad studien handlar om och vikten av just 

deras medverkan tydliggjordes. Hade jag vetat detta från början, och inte oroat mig allt för mycket för 

att ställa informanterna i en obekväm situation skulle jag ha gjort det mycket tidigare. När jag väl 

följde upp missivbreven visade det sig att ett antal informanter själva ringde upp snart därefter och 

kunde tänka sig att ställa upp.  

 

Enligt mig hade det varit intressant att ha ett samtal där de sex pedagogerna i en fokusgrupp fick tala 

med varandra om skapande verksamhet och hur de förhåller sig till varandras åsikter. Något som jag 

också funderar kring är om svaren hade blivit annorlunda om det hade varit pedagoger inom den 

kommunala sektorn som jag intervjuat även i Stockholm. 

Vidare forskning 

Något som tog min uppmärksamhet var skillnaden i hur de talade och förhöll sig till olika miljöer i 

relation till den skapande verksamheten. Att pedagogerna i Stockholm uttryckte sig mer om naturen än 

vad de i Tornedalen gjorde, som för att väga upp bristen av natur i storstadskultur. Även hur de talade 

om integrationen med samhället; hur det i Stockholm talas om utställningar medan det i Tornedalen 

talas om att ta del av samhället på en mer vardaglig nivå. Detta känner jag hade varit intressant att 

forska vidare kring; hur samhället integreras i skapandet och förskolan i olika områden och hur det kan 

komma att påverka barnens utveckling. Någonting som också hade varit intressant är att undersöka om 

det finns någon skillnad på hur barn ser på förskolans skapande verksamhet i olika områden.  

Avslutande kommentarer 

Likt Bendroth Karlsson har jag uppmärksammat vikten av det sociokulturella perspektivet i barns 

utveckling (Bendroth Karlsson, 1996 s.3-5). Vad pedagogerna talar om är inte bara den skapande 

verksamheten utan även vilka erfarenheter de vill erbjuda barnen att ta del av: erfarenheter som kan bli 

till tillgångar som barnen sedan kan använda i olika sociala sammanhang, dvs. vilka erfarenheter som 

kan bli socialt kapital för barnen. Efter att jag hade delat in analysen av resultatet uppmärksammade 

jag att rubrikerna överensstämde med vad Vygotskij anser aktivera det han kallar uppfostrings-

processen; läraren, miljön och eleven (Vygotskij, 1999a s.21-26).  

 

Denna studie har varit oerhört intressant och spännande att genomföra. Personligen anser jag skapande 

vara enormt viktigt, inte bara i förskolan utan (som även Astrid m.fl. säger) för hela livet. Vygotskij 

anser att det är livet som fostrar och ju mer det får plats i skolvärlden, desto mer fullkomlig blir 

utbildningsprocessen (Vygotskij, 1999d s.241). Jag kan inte annat än att hålla med. Mitt privata 

intresseområde när det gäller skapande är svårt att avgränsa och därför har det varit svårt att avgränsa 

även den här studien och därför kan resultatet förefalla något brett. Det behöver dock inte betyda att de 

är mindre relevanta. Även om pedagogerna lyft fram olika saker i den skapande verksamheten har jag 

känslan av att de flesta ändå skulle hålla med varandra.  

 

Slutligen vill jag tacka alla som hjälpt och stöttat mig under denna process. Jag vill även tacka de 

pedagoger som valt att ställa upp med sin tid och sina åsikter, utan dem hade detta inte varit möjligt.  
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