
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Självständigt arbete,  

förskollärarprogrammet 

15 hp 

Rapport 2018vt02495 

”Varför väljde du att jag 
skulle göra sånt här?” 
En studie av möjliggörandet av 
barns inflytande och delaktighet i 
den skapande verksamheten 

Josefin Jansson 

Examinator: Stellan Sundh 

Handledare:  Karin Hjälmeskog 



2 

 

Sammanfattning  

 

Studien syftar till att undersöka om och i så fall hur skapande aktiviteter bidrar till barns 

delaktighet och inflytande. Genom systematiska observationer har jag fått ta del av hur man 

arbetar med skapande på en förskolas olika avdelningar. Vid observation och analysering av 

den empiriska data som samlats in användes det relationella perspektivet, samt den didaktiska 

triangeln för att sätta det i perspektiv och försöka förstå vad det är som sker och varför. 

Resultaten presenterar tre olika former av aktiviteter, dessa benämns som styrda-, semi-

strukturerade- och fria aktiviteter. Dessa tre olika former av skapande aktiviteter möjliggjorde 

i väldigt olika mån för barns inflytande och delaktighet. Inom de styrda aktiviteterna 

uppfattades det vara svårare att möjliggöra för delaktighet och inflytande, medan det i semi-

strukturerade aktiviteter fanns möjlighet till både inflytande och delaktighet. I de fria 

aktiviteterna var dessa möjligheter ännu större.  

 

Nyckelord: skapande, inflytande, delaktighet, samspel, förskoleverksamhet 
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Inledning 

Skapande ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är något alldeles extra att få använda sin 

kreativitet och på så vis skapa något, om det så är en målning, skulptur, melodi, sång eller 

teater. Att uppleva med flera sinnen och att få skapa utifrån sina egna kunskaper, känslor och 

önskemål kan jag se som en viktig del i utvecklingen, för såväl stora som små. I 

skapandeprocesser kan vi alla förenas och finna en plats, men också utvecklas mycket som 

individer. Karlsson Häikiö har både sett och satt ord på det jag här försöker beskriva: 

 

I skapandet förenas intryck och uttryck och skapar ett kreativt rum som i ögonblicket 

upplöser upplevelsen av tid och rum och förenar då och sedan i nuet, i en upplevelse 

som kan definieras som flow. Detta kreativa utrymme ligger nära leken och ger en 

friställning där transformation i olika former sker och där identiteten får ett utrymme att 

växa i mötet mellan de inre och yttre impulserna (2007, s. 256). 

 

Jag kan själv minnas känslorna och upplevelserna. Hur det kändes att hålla i våt lera, taggiga 

kottar och kladdigt lim. Hur piprensarna kändes mellan fingrarna och hur sträva flörtkulorna 

kunde vara mot händerna. Jag minns doften av de olika slags färgerna och hur det kändes att 

få skapa utifrån vad som fanns inuti mig. När jag tänker tillbaka kan jag höra rösterna, 

melodier och takter som stampades i golvet, men även minnas händelseförlopp i 

dramatiseringar. Känslan av att ha gjort något alldeles eget, eller att ha skapat något 

tillsammans med andra, den känslan är stor. Skapande, upplevande, eget tänkande och egen 

vilja är något som borde ta stor plats i förskolans verksamhet. Barn borde erbjudas stor 

möjlighet till att skapa på olika sätt, utifrån sig själva, utan att bli bedömda. 

 

Själv känner jag hur det bör ligga något bekymmerslöst över barns skapande. Fokus borde 

ligga på upplevelserna barnet får av att skapa samt vad som händer inom barnet. Det är viktigt 

att barnen känner en trygghet i sig själva. Barn i allmänhet vill bli sedda och inte bedömda, 

och det är här vi behöver göra förändring. Vad är det som kommer fram i barnets skapande? 

Det kan vara känslor, upplevelser som behöver bearbetas eller önskemål och drömmar. Det 

kan också bara vara vad som helst, som ett kravlöst skapande som för barnet var viktigt eller 

givande på ett eller annat sätt.  

 

Så hur kan det se ut i verksamheten ut egentligen? Var ligger pedagogens fokus? Fokuserar 

man på den produkt som skapande aktiviteter ofta ger, eller ser vi processen och barnets inre 

och yttre utveckling som det viktiga? Vad säger och gör pedagoger och barn? Vem är det som 

bestämmer vilket skapande som skall ske och vilka vägar som ska utforskas? Jag vill 

undersöka hur vi antingen hjälper eller stjälper barn i dess utveckling i skapande aktiviteter 

samt hur vi tar tillvara på barns egna vilja och intresse genom att låta dem utöva sitt inflytande 

på verksamheten.  
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Bakgrund  

I detta avsnitt diskuteras olika texter och begrepp som är relevanta för studien. Jag tar upp vad 

förskolans läroplan säger om det berörda ämnet samt vad författare och andra som är 

engagerade i ämnet har för tankar och upplevelser kring detta. Här tas barns delaktighet och 

inflytande upp, men även skapandets roll i barnens utveckling och lärande. Här vill jag även 

synliggöra didaktiken i det hela. Vad, vem, hur och varför? Jag vill samtidigt också se 

närmare på innehållet, pedagogen och barnet. Lite extra fokus i detta arbete får frågan om 

vem. Inte bara vem som ska få lära och utvecklas utan också vem som bestämmer innehållet i 

verksamheten och hur det ska utföras.  

 

Skapande  

I Nationalencyklopedin beskrivs begreppet skapa som ”att bringa till existens ur formlöst 

tillstånd” (Nationalencyklopedin, uppslagsord: skapa). När jag inom arbetet pratar om den 

skapande verksamheten i förskolan vill jag förtydliga att jag tar upp mer än bara de estetiska 

ämnena bild, musik och drama. Inom skapandet innefattas även bygg och konstruktion och 

skapande med språk, så som författande av böcker, etc. För att göra det tydligare kan vi 

beskriva det som de aktiviteter där någon form av skapande process äger rum.  

 

Inom den skapande verksamheten kan många olika moment och ämnen ingå. Något som man 

kanske lätt dras till i tanken är de estetiska ämnena. Young menar att det i barngrupperna idag 

ofta finns barn med skilda kulturella bakgrunder när det kommer till sånger och kulturella 

traditioner, och hur musiken genom detta kan ha en identitetsskapande effekt (2009, s. 34-35). 

 

Leken beskrivs som en av de vanligaste formerna av skapande som barn ägnar tid åt. Att 

musicera, måla, dansa och forma är andra former. Ett äkta skapande kännetecknas av att det är 

fritt, ohindrat och magiskt möjliggörande men också obegränsat i tid och rum. Lööf framför 

hur majoriteten av barns skapande inte skapas för att vara något vackert utan att det snarare är 

viktiga dokument som skapas för att kommunicera något. Det skapande som barn på något vis 

framställer kan enligt Lööf ses som en väg för barn att uttrycka sig utan att använda det talade 

språket. Att som individ få dela med sig av sin historia ses som en viktig del i utvecklingen, 

men att dela denna kan ibland vara svårt. Här ses skapandet som ett medel för att kunna 

förmedla det som finns inom en själv (1998, s. 19-20). 

 

Braxell (2010) beskriver hur det är lätt att se hur bildarbete kan användas för att beröra många 

av läroplanens strävansmål, men hon beskriver även en mycket större vidd av barns skapande. 

Författaren målar upp en bild av skapandet som något som tar sig in i själen, något som kan 

bana vägen in i barnets medvetande samt hur bilderna kan fungera som ett språk för att 

förmedla det som finns inombords, som känslor barnet upplevt och uppfattat med alla sina 

sinnen. Genom att endast använda bildskapandet som ett medel för att arbeta med andra 

strävansmål menar Braxell att det finns en risk att vi äventyrar skapandeprocessens mening 

och betydelse i sig och att den ses som sekundär i relation till andra lärandemål. Vidare lyfter 

Braxell fram hur barn i största allmänhet har en inneboende motivation till att utvecklas och 

lära, vilket man som pedagog måste behandla väldigt varsamt. Barn banar sin egen väg fram 
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till kunskap och lärande om de erbjuds stimulerande miljöer och ett gott bemötande från 

omgivningen. Som vuxen och pedagog har man som uppdrag att uppmuntra, utmana, lyssna 

och försöka förstå och se barnets perspektiv enligt Braxell. Här erbjuds vi en unik inblick i 

hur barnen tänker, men också vilken kunskap de sitter på, och det kan även fungera som en 

bearbetning av något som är eller har varit besvärligt för barnet (2010, s. 27).  

 

Det finns många, stora möjligheter inom bildskapandet. Här kan dilemman uppdagas, men 

även lösas. Barnen kan utveckla sin kreativitet och de kan pröva hypoteser. Allt detta kan 

barnen gå miste om ifall detta skapande endast används som ett medel för att utveckla andra 

färdigheter. Braxell förtydligar att dessa andra kunskaper, som språk och matematik, såklart är 

viktiga men lyfter även hur pass essentiellt det är att barnen får möjlighet att utveckla sina 

kreativa sidor genom att få tillfälle att ge uttryck för det som finns inom dem. Braxell 

framhåller hur fantasi och skapandet av sin egna identitet är minst lika viktigt som ren 

kunskapsutveckling (2010, s. 28).  

 

Barn behöver få möjligheten att uttrycka sig på flera sätt än verbalt menar Braxell. Författaren 

menar att vi från ett tidigt stadie behöver erbjuda barn redskap för att kunna uttrycka sig 

genom skapande, precis som vi erbjuder barnen möjligheten att utveckla verbala uttryck. För 

att barnen ska få utveckla dessa möjligheter behöver de få uppleva material genom känsel, 

doft, smaksinne, hörsel och syn för att kunna uttrycka sig med dem. Genom att delge barnen 

material som textilier, trä, färger, lera, plast och papper, desto tidigare ger vi dem möjlighet 

att uttrycka sig med och genom dem (2010, s. 4).   

 

Läroplanen för förskolan 

I läroplanen för förskolan, Lpfö98, beskrivs det under underrubriken Förskolans uppdrag hur 

verksamheten skall justeras efter varje barns unika behov. Anpassade insatser bör utformas 

för både de barn som lever i varaktigt eller tillfälligt behov av specifikt stöd eller stimulans så 

att varje barn kan utvecklas och lära så långt det går. Här beskrivs också vikten av att som 

pedagog kunna förstå och samspela med barnen och hur förskolan skall upplevas som ett 

givande stöd i barnens utveckling. Varje barn har rätt att få uppleva känslan av att lyckas 

bemästra svårigheter, ta steg framåt i sin utveckling samt känna att de hör hemma i och bidrar 

till gruppen (2016, s. 5). 

 

Under samma avsnitt beskrivs också vikten av att förskolan stöttar barnen i utvecklingen av 

en positiv självbild som skapande och lärande människor. De skall stöttas till att känna tilltro 

till sig själva och sin förmåga att agera, föra sig och lära. Detta innebär att utvecklas utifrån 

olika perspektiv som exempelvis estetiska, sinnliga, språkmässiga, teoretiska och praktiska 

(Lpfö98, 2016, s. 7).  

 

Läser man vidare i läroplanen för förskolan beskrivs det under avsnittet Utveckling och 

lärande hur arbetslaget i sin helhet skall samverka för att erbjuda en stimulerande miljö för 

lek, lärande och utveckling och i synnerhet uppmärksamma och stötta barn som av olika 

anledningar befinner sig i behov av extra stöd. Det beskrivs också tydligt hur man 

tillsammans som arbetslag skall tillvarata barns nyfikenhet och lust att leka och lära samt 
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förstärka barns tillit till sitt egna kunnande. Arbetslaget ska även erbjuda varje barn 

möjligheten att förbättra sina förmågor att kommunicera, dokumentera och förmedla känslor, 

tankar, upplevelser och erfarenheter verbalt, med stöd av konkreta medel samt genom 

konstnärliga och andra former av uttryck (Lpfö98, 2016, s. 11).  

 

Läroplanen innehåller även ett eget avsnitt som handlar om barns inflytande. Det framhålls 

också hur vi som pedagoger ska arbeta för barnens utveckling av förmågan att framföra sina 

tankar, känslor och åsikter för att de skall ges möjligheten att påverka sin vardag. 

Förskolläraren framhålls här som ansvarig för att barnen ska ges möjligheten till att göra 

verklig skillnad i verksamheten, men hela arbetslaget ska arbeta för att varje barn ska utveckla 

både viljan och förmågan att framföra sina åsikter och praktisera sitt inflytande. Arbetslaget i 

sin helhet är också ansvarigt för att se till att varje barns åsikter och uppfattningar respekteras 

(2016, s. 12). Den övriga texten ovan målen i detta avsnitt sammanfattar kort vad barnen i 

förskolan bör få erfara och vad vi bör erbjuda dem inom ramarna för demokrati och 

inflytande:  

 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 

utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och 

för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger 

uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten (Lpfö98, 2016, s. 12).  

  

Barns rätt till inflytande och delaktighet 

Persson och Persson tar ställning till begreppet inkludering och ser det i ett mycket större 

sammanhang än bara inom utbildningsväsendet. De ser ett viktigt syfte i att låta barnen 

uppleva varandras olikheter som resurser och hur detta i sin tur kan bidra till en förändrad 

samhällssyn där respekt inför andra ses som självklara förutsättningar för vår samlevnad. 

Författarna ser en inkluderande verksamhet som både metod och mål (2012, s. 22). Vidare 

uppmärksammar författarna även hur just begreppet inkludering inte används i de 

styrdokument som gäller utbildningsväsendet i Sverige. Begreppet förekommer också 

sparsamt i vetenskapliga texter utan istället förekommer oftare frasen en skola för alla 

(Persson & Persson, 2012, s. 29). Det skrivs en hel del om verksamheter som har haft god 

framgång när det kommer till att skapa en inkluderande verksamhet. Dock beskriver 

författarna hur de flesta av dessa texter endast diskuterar själva ledarskapet och frågor 

tillhörande detta. Det var mer ovanligt att finna texter där man fokuserade på att ge en 

helhetsbild av pedagogiken för att skapa en inkluderande verksamhet. Ytterst få 

undersökningar tycks vara utförda där man försökt fördjupa sig i processerna i lärmiljön i 

samband till resultatet (2012, s. 31).  

 

Författarna lyfter också fram hur man under början av 1990-talet såg på begreppet kunskap. 

Man betraktade det som något föränderligt som formades av individen och kunde få olika 

betydelse från individ till individ. Kunskap betraktades inte heller som något som stod över de 

andra uppdragen som utbildningsväsendet hade, utan man betonade snarare barnens 

demokratiska skolning och anammandet av goda värden. Kunnanden sågs inte som färdiga 
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alster som kunde begripas utan den kontext där de tog form. Det uppmärksammades också att 

utvecklingen av kunnande påverkades av utformningen av verksamheten (Persson & Persson, 

2012, s. 39).  

 

Demokrati kan också uppfattas som förhållningssättet i mötet mellan vuxna och barn, och att 

man inom musikaktiviteter kan anse att det är demokrati att låta barnen välja vilken sång vi 

ska lyssna på eller sjunga (Balic, 2014, s. 28). Man kan fråga sig i vilken grad detta är 

demokrati. Ofta är samlingar planerade av pedagoger och barnen kanske inte ens har fått 

frågan om hur de skulle vilja arbeta med musik, utan erbjuds bara möjligheten att välja sång, 

och inte i vilken form som det estetiska lärandet och skapandet ska ske.  

 

I inledningen skrev jag att jag ser en stor möjlighet till att öka delaktigheten genom skapande 

aktiviteter i förskolans verksamhet. Någon som från ett musikterapeutiskt perspektiv berör det 

påstående jag gjort är Campbell i Mozarteffekten: musikens oanade krafter. Campbell framför 

hur mycket talar för att de estetiska uttrycken, så som dansen, sången och ljudet, kom före 

talet. I detta avseende kan det påstås att musiken i sin helhet är människans ursprungliga 

modersmål (1999, s. 273). Med detta i bakhuvudet borde vi kunna planera skapande 

aktiviteter som varje barn, oavsett vem det är och vilka förutsättningar barnet har, kan känna 

är givande, lustfyllda och greppbara.  

 

Att vara pedagog i den skapande verksamheten 

Pedagogers sätt att handla och tolka det som barn skapar bidrar till att skapa ett visst klimat i 

verksamheten som i sin tur har inverkan på barns skapande. Denna miljö bidrar till att utforma 

de estetiska lärprocesser barnen går igenom samt påverkar barns sätt att se och tänka kring sitt 

och andras skapande men även sin egen och andras skapande förmågor. Detta klimat 

innefattar uttalanden som vuxna kan göra, som att ifrågasätta vad som skapats eller att lägga 

en bedömning i det, som att berätta vad fint det skapade är. Här finns risk att barnen börjar 

väga sitt kunnande och sina färdigheter mot varandra. Braxell beskriver hur detta längre fram 

kan föra med sig att barn förkastar sina egna skapelser för att de känner att resultatet inte är 

bra nog, eller att de imiterar andra i en strävan efter att få samma bekräftelse och beröm 

istället för sin egen skull och sin lust till skapandet (2010, s. 74).  

 

Braxell lyfter hur ett öppet och fritt skapande klimat tillåter att exempelvis en blomma kan se 

ut på tusen olika sätt. Alla barn kan måla en blomma, sin egen, unika blomma. Ett tillåtande 

klimat i den skapande verksamheten bidrar till att öka barnens lust och mod till att skapa nya 

skapelser, men även till att misslyckas och ta nya tag för att testa på nytt. I ett tillåtande klimat 

kan barn känna tilltro till sin egna förmåga att skapa och se värdet i allt skapande. De kan 

färga av sig (min kursivering) på sina kamrater med sitt skapande och så nya frön hos dem 

och sprida skapandeglädje i gemenskapen (2010, s. 76).  

 

Det är inte ovanligt att frustration uppstår hos en pedagog vid introduktion av nya material 

exempelvis, att det kan upplevas som ett nederlag när aktiviteten inte går som tänkt, men 

Braxell beskriver också hur man som pedagog ofta kan vara snabb att komma till barnets 

undsättning och visa med hela handen vad som förväntas. Försöken att hjälpa barnen framåt 
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genom att visa, kan snarare stjälpa (Braxell, 2010, s. 62). Här föredrar författaren att låta de 

andra kamraternas sätt att hantera materialet inspirera de barn som till en början inte riktigt 

vet hur de ska handskas med materialet, då den vuxnes försök till att inspirera snarare kan ses 

som instruktioner, och den produkt som barnet får upp ögonen för ses som det rätta (min 

kursivering). Imitation är något alla människor, oavsett ålder, använder för att tillägna sig 

kunskap. Anledningen till att det är bättre om barnet inspireras av sina jämnåriga menar 

Braxell är för att de är mer på samma nivå i den skapande lärprocessen. Om barnet istället ser 

det som en vuxen skapar, som har kommit mycket längre i den skapande lärprocessen, kan 

detta uppfattas som en form av måttstock som barnet känner att hen inte kan mäta sig med. 

Resultatet av detta beskrivs kunna bli att barnet ber den vuxne göra aktiviteten istället för att 

skapa själv och hur detta kan ses som att stänga dörren till det lustfyllda skapandet. 

Författaren beskriver också hur det kan vara fördelaktigt att ibland imitera barnens skapande, 

att exempelvis klottra tillsammans med dem och befinna sig på deras våglängd (2010, s. 62-

63).  

 

I sammanhang med nya element beskriver Braxell hur barn uppmärksammar både andra barn 

och pedagoger, och hur vi alla genom detta är förebilder. Författaren beskriver hur små ord 

och att antingen uppmärksamma eller inte uppmärksamma samt rörelser kan skicka iväg 

barnen i en helt annan riktning i sitt skapande utan att man själv har reflekterat över det innan. 

Därefter tar Braxell upp ett ”gammalt” och ett ”nytt” tänk upp. Det gamla tänket är där man 

vill visa med hela handen hur man kan göra, prata med dem och ställa frågor, och det nya är 

där man tyst vill se, höra och analysera det som sker. För att förtydliga menar Braxell att det 

händer att man styr barnen i aktiviteterna, och att det är okej att vara i aktiviteten och att vara 

impulsiv. Vi är mänskliga, och alla ord vi uttalar är inte alltid helt genomtänkta och det 

viktiga här är dock att uppmärksamma och reflektera över när man har gjort felsteg (2010, s. 

63-65).  

 

Uppfattningen om barnet som medkonstruktör, kräver att man även ser på pedagogen på 

samma sätt. Med detta i åtanke blir ansvaret delat, och det krävs ett ömsesidigt samspel med 

det enskilda barnet, hela barngruppen och arbetslaget där det råder ett eftertänksamt 

förhållningssätt med utgångspunkten i varje inblandad individs lärprocess. Som pedagog kan 

olika roller intas, ibland kan fungera som en regissör som introducerar ett dilemma eller nytt 

material för lärande som resulterar i ett arbete eller att man leder ett redan påbörjat arbete 

vidare. Ibland behöver man ta rollen som assistent när barnen själva har intagit rollen som 

regissör i aktiviteten. En stor del av pedagogers arbete beskrivs bestå av att använda sina 

sinnen, att höra det barnen säger, se barnen och det de gör samt öppna oss för att inspireras 

och lära av barnens uttalanden och handlanden. Detta innefattar att upprätthålla liv i barns 

frågeställningar, fantasier, spekulationer och tankevärldar (Braxell, 2010, s. 69).  

 

Processen i barnets skapande kan beskrivas som en resa som innefattar längtan och viljan att 

få ge uttryck för något, att välja metod och material, motiv och tonsättningen. Det skapade är 

något eget, något som ingen utomstående varken kan eller ska bedöma. Det finns betydande 

skillnader i olika typer av skapande, exempelvis resulterar ett bildskapande i något varaktigt, 

på både gott och ont. De goda sidorna med detta kan ses som att man som individ kan 
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återuppleva processen och hur det kändes att skapa, men ibland kan dessa kvarlevor vara utan 

värde för barnet. Braxell beskriver det som att den resan är genomförd och över, och att 

processen var syftet, inte produkten. För att få större inblick i barnens värld kan vi försöka 

tolka barnens bilder men också låta barnen vara dem som berättar om dem för att se vilken typ 

av relation barnet har till sin målning. Är det något som kommer från barnets inre, eller är det 

något barnet skapat för att de vet att detta är en stereotypisk produkt som kan generera i 

uppskattning? Förbindelsen till det skapade är av större vikt än produkten (2010, s. 70).  

 

Forskningsläge  

Här presenteras forskning som på olika plan berör min studie om barns inflytande och 

delaktighet i den skapande verksamheten. Den forskning jag fann var både svensk, norsk och 

engelsk, men det som slog mig var ändå hur lite forskning som berörde just det ämne jag ville 

undersöka och på det plan jag ville undersöka det. Det som presenteras nedan är den 

forskning som anses relevant för min studie. 

 

Demokratiuppdraget och delaktighet för alla 

Politik, media, och reklam bidrar till att konstruera barnet både verbalt och visuellt i olika 

kontexter. Utifrån dessa konstruktioner skapar omvärlden sig uppfattningar om hur barnet är, 

uppfattningar som sedan anses som givna och att de skulle gälla barn i allmänhet. Detta ses 

sedan som en form av delad sanning, en diskurs, som inte diskuteras kritiskt. Dessa diskurser 

bidrar till att avgöra hur vi kan samtala om barnen samt vad vi samtalar om tillsammans med 

barnen. Det beskrivs hur våra föreställningar om barn kommer från våra föreställningar om att 

vara vuxen, och att barn och vuxna ses som motsatspar. Inom motsatspar finns det alltid en 

part som kommer att försöka styra den andre. Här är det den vuxne som kommer att göra det. 

Den vuxna målas upp som en form av standard, ett slutmål i utvecklingen och barnet hamnar 

inte oväntat i en recessiv sits. Dessa diskurser spelar in när det kommer till delaktighet då de 

vuxnas blick kan påverkas och kan resultera i antingen en slutande eller öppnande inverkan, 

men även vilka eventuella konsekvenser detta skulle kunna få för det fysiska och psykiska 

svängrum barnen har att verka inom (Johannesen & Sandvik, 2009, s. 14-15). 

Barton framhålls av Persson och Persson som en av de tidigare förespråkarna för en 

utbildning som i större skala skulle präglas av demokrati (2012, s. 19). I en artikel beskriver 

Barton sitt perspektiv på inkludering som baseras på en framtida vision om ett samhälle där vi 

är fria från alla sociala förtryck. När det kommer till att förstå begreppet inkludering målas det 

upp med en tydlig beskrivning. Barton beskriver hur inkludering handlar om att svara till 

olikheter. Det handlar om att lyssna till obekanta röster, att vara öppen och ha ett fokus på att 

stärka varje individ och att hylla våra olikheter på ett värdigt sätt. Utifrån detta perspektiv är 

målet att ingen individ ska hamna utanför i lärandet. Inkluderande erfarenheter handlar om att 

lära sig leva tillsammans (1997, s. 233-234).  

 

Johannesen och Sandvik framhåller delaktighet och inflytande som en etisk sedvana som 

innefattar mer än endast val och majoritetsbeslut. Mot ett sådant perspektiv uppdagas några 

svårigheter, men många möjligheter enligt författarna. Genom ett antagande av FN:s 

Barnkonvention blir arbetet med barns delaktighet och inflytande ett krav och här tydliggörs 



12 

 

alltså att utmaningen ligger i hur vi ska möjliggöra och förstå barns delaktighet och 

inflytande, inte om vi ska göra det (2009, s. 29).  

 

Inflytande och delaktighet handlar om något större än att få sin vilja igenom, menar 

Johannesen och Sandvik (2009). Det innefattar att vi tillhör en samhörighet där vi behöver ha 

respekt inför varandra och låta alla vara en del av denna samhörighet oavsett idéer och 

uppfattningar. Det ska inte heller handla om våra uppfattningar att barn kan eller för den delen 

ska ta ett likvärdigt ansvar som pedagogerna gör i verksamheten. Som vuxen i verksamheten 

ligger det officiella ansvaret hos den personen och inte hos barnet. Johannesen och Sandvik 

fortsätter med att hävda att delaktighet och inflytande för individer inte kan sättas mot 

varandra. Det bör handla om hur individer samverkar, beaktar och respekterar sina 

medmänniskor i denna samhörighet. Författarna fortsätter sin beskrivning av begreppen 

delaktighet och inflytande med att förklara hur deras uppfattning är att barns medverkande 

inte ska stanna vid att endast vara närvarande, utan att dess olika uttryck ska kunna göra 

inverkan på något vis (2009, s. 31).  

 

De brittiska forskarna Ainscow, Booth och Dyson gör en presentation av hur inkludering kan 

förstås utifrån olika definitioner av begreppet. Då forskarnas beskrivningar har sin grund i det 

brittiska utbildningssystemet förtydligar Persson och Persson det genom att förankra det i det 

nordiska utbildningssystemet. Vidare beskrivs sex sätt att förstå inkludering. Till att börja 

med beskrivs det hur inkludering kan röra sig om individer med olika former av 

funktionsvariationer eller individer som befinner sig i behov av stöd av särskilt slag. Detta 

beskriver Persson och Persson som ett typiskt sätt att förstå begreppet i Sverige. Härnäst, i 

nästa sätt att se på begreppet, ifrågasätts hur barnet inkluderas i den vanliga (min kursivering) 

verksamheten eller inte. Vidare beskrivs ett tredje sätt som handlar om visionen att ge alla, 

oavsett vem denne är och vilka förutsättningar denne har, en fullvärdig utbildning. Sedan 

följer två tolkningar som liknar varandra, där det handlar om att arbeta för att skapa utbildning 

och en skola för alla som också tar stöd i både läroplan och FN:s skrivelser om mänskliga 

rättigheter. Sist men inte minst handlar det också om ett förhållningssätt där inkludering ses 

som en ledstjärna i den pedagogiska verksamheten men där det även finns ett större syfte - ett 

inkluderande samhälle för alla att leva i (Persson & Persson, 2012, s. 20-22).  

 

Verksamhetens planering och utformning av miljö ska grundas på det som barnen på olika 

sätt uttrycker att de har ett intresse eller behov av. Förskolan som verksamhet påstås ha 

demokratiska möjligheter, då den fungerar som en arena för sociala möten mellan individer 

som besitter olika egenskaper, har olika bagage och ursprung. Här bör barnen ges det spelrum 

som behövs för att utvecklas och bli en självständig individ som kan utöva sitt inflytande och 

göra kloka val, samt stifta goda relationer med barn som vuxna. Därför menar Arnér att det är 

viktigt att barnen får uppleva att de kan göra konkret skillnad i verksamheten. Genom att låta 

barnens perspektiv komma fram och att låta barnen medverka och utöva sitt inflytande kan vi 

skapa ett öppet klimat där barnen får komma till tals på riktigt (2006, s. 22). Arnér menar 

också här att pedagoger och andra vuxnas sätt att förhålla sig inverkar på barnens förståelse 

och respekten för det demokratiska samhället och de rättigheter och skyldigheter som ligger 

till grund för det. Därför behöver vi föregå med gott exempel (2006, s. 23).  
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Arnér fortsätter med stöd från läroplanen att hävda hur vi behöver möjliggöra en arena där 

barn får uttrycka sina tankar, känslor och åsikter och där pedagogerna också intresserar sig av 

vad barnen har att berätta (2006, s. 24). Schiratzki (2002) är professor i civilrätt och en del 

hon arbetar med benämns som rättsliga relationer. Relationen mellan rätt- och skyldighet är 

ett exempel på detta. Detta innebär att om barn har rätten till något, och exempelvis vill utöva 

sitt inflytande, så betyder det också att det på andra sidan av relationen står en pedagog som 

har en skyldighet att lyssna och ta till sig det som barnet uttrycker.  

 

Danielsson och Liljeroth framför hur betydelsen av en bra självkänsla är något som rent 

allmänt tillkännagivits. För att kunna utveckla en god självkänsla behövs bistånd från flera 

håll. En essentiell del i det hela är att ge erfarenheter av eget kunnande. Jaget och självkänslan 

byggs upp då man får kontakt med och får använda sitt kunnande. Dock finns det flera sidor 

av individens personlighet som behöver få stimulans. Det handlar om att balansera stimulans 

för intellektet, men även fysisk stimulans och skapande aktiviteter (1998, s. 166).  

 

Inom utbildning finns det ett demokratiskt deltagarperspektiv vilket innebär att varje barn 

oavsett vem denne är ska ha rätt till deltagande och inflytande över sin egen vardag. Det 

innebär också att man själv ska bli och ska acceptera andra och deras åsikter, känslor och 

behov samt att man bidrar till gemenskapen och det en delar tillsammans utefter de 

förutsättningar en själv har. Alla de som ska leva sida vid sida med varandra i samhället 

behöver även samexistera i förskolan. Inkludering, samverkan och acceptans behöver prägla 

verksamheten i sin helhet och det behöver öppet talas om de variationer och behov som råder 

i gruppen och på så vis förstärka att alla är olika och därmed också motverka stigmatisering 

av vissa barn (Haug, 1998, s. 18-19).  

  

Halldén forskar bland annat kring barns villkor. Halldén beskriver hur förskolan i dagens 

samhälle ses som en del i den moderna barndomen och lyfter därefter frågorna om hur barnen 

ges utrymme men även tar plats i denna arena. Från den barndomssociologiska forskningen 

kom begreppen being och becoming i relation till barnet. Inom begreppet being förespråkades 

barndomens essens och att barndomen inte bara ska ses som en meningslös väg fram till 

vuxenlivet, utan att barndomen är ett värdigt stadie i sig. På senare år har uppfattningen om att 

barn och vuxna bör ses som både beings och becomings blivit vanligare. Substansen bakom 

detta beskrivs som att vi alla exponeras för processer som för med sig förändring av något 

slag. Tanken om utveckling som relateras till begreppet becomings omfattar då alla, inte bara 

de vuxna. Det viktiga här är att inom dessa diskussioner, både de tidigare och nyare, är att 

likheten mellan vuxna och barn poängteras. I den vidare diskussionen framhåller Halldén att 

vuxna och barn förvisso har olika villkor, men att de verkar inom samhälleliga områden och 

även kan stifta sociala relationer till andra. När man väljer att se förskolan som en del i 

barndomen blir den en primär arena för barns relationsskapande (Halldén, 2005, s. 8). 

  

Pramling Samuelsson och Sheridan beskriver hur demokratin både ses som en pedagogisk 

fråga, men även ett värde. Detta förklarar författarna med att barnens rättigheter innefattar att 

få vara delaktig och ha inflytande över sitt egna lärande samt befogenheten att få göra sitt 
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perspektiv och sin röst hörd. Detta styrker författarna även med hjälp av läroplanen för 

förskolan och FN:s barnkonvention (2003, s. 79).   

  

Relationens betydelse  

Aspelin är professor i pedagogik och har länge forskat inom vad han kallar relationell 

pedagogik. Aspelin har en lite annan syn på perspektivet än hur det vanligtvis betraktas inom 

specialpedagogiken och beskriver ur sitt perspektiv essensen i denna pedagogik som de möten 

som sker mellan individerna i lärsituationer, både mellan barn och vuxen men också barn 

emellan. Fokuset ligger på det som sker i samspelen och Aspelin beskriver det som ett sätt att 

försöka begripa undervisning samt vad det är att vara individ i ett undervisningssammanhang. 

Vidare beskrivs hur goda relationer som arbetas med och kunskap är beroende av varandra 

och hur det utan trygga och omsorgspräglade relationer knappast kan utvinnas någon varaktig 

kunskap (Mathiasson, 2013).  

  

Aspelin fortsätter sitt resonemang med att lärande inte är något som primärt sker inom barnet, 

men inte heller utanför, runt om individen. Här framhålls samspelet mellan människor, i det 

som Aspelin benämner som mellanrummet. Detta mellanrum beskrivs som det faktiska mötet 

mellan barnets och den vuxnes kunskapsvärldar. Ett ytterligare begrepp som Aspelin 

beskriver är utbildningens brännpunkt. Med det syftar Aspelin på var de mest givande 

aktiviteterna sker, de aktiviteter som tänder en gnista inom barnet, samt var det sker 

någonstans. Denna brännpunkt beskrivs som svår att förutse, den kan visa sig när man minst 

anar det och går inte att planera in i den dagliga verksamheten. Det är något som sker i det 

pedagogiska samspelet (Mathiasson, 2013).  

  

Förhållningssättet framhåller Aspelin som grunden, och beskriver det pedagogiska mötet och 

tillvägagångssättet som delar i detta förhållningssätt. Det pedagogiska tillvägagångssättet 

förklaras innehålla den vuxnes aktiva arbete för att skapa meningsfulla relationer. Dock krävs 

det en växelverkan för att skapa en god relation. Det är ingenting som en pedagog bara kan 

skapa på egen hand utan båda parterna i relationen måste arbeta tillsammans för att skapa en 

god, meningsfull relation där lärande kan ske. När det kommer till frågan om vad som gör 

Aspelins pedagogiska tankar brukbara inom den specialpedagogiska sfären, framhålls hur 

hans modell kan tillföra att fokuset inte bara läggs på barnet eller omgivningen utan att man 

ser en större bild och lägger fokus på det ständiga samspelet parterna emellan. Mellan individ 

och omgivning pågår en konstant process för att förstå den verklighet vi lever i (Mathiasson, 

2013).  

 

Arnér tar upp relationen mellan vuxen och barn och anser också att barnet blir den recessiva 

och den vuxne den dominanta i dessa relationer. Arnér trycker på att det är just därför dessa 

frågor kring inflytande och demokrati bör lyftas, då barnens undergivna roll för med sig att 

det inte är givet att de får gensvar i sina ansatser att utöva sitt inflytande på verksamheten 

(2006, s. 20).   

 

Williams och Pramling Samuelsson framhåller hur vikten av samarbete för att lärande ska 

kunna ta form lyfts i flertalet teorier. I den undersökning de utförde upptäcktes att olika 
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sammansättningar av grupper löste dilemman på skilda vis, men även interagerade och 

samspelade på olika sätt, både inom gruppen och med pedagogen. Utifrån detta beskriver 

författarna att man kan anta att barn får med sig olika saker ur lärandet, framför allt när det 

kommer till lärandet om sig själv som en lärande människa under utveckling (2000, s. 302).  

  

Vidare beskriver Williams och Pramling Samuelsson hur samtal och samspel är essentiellt för 

att kunna lösa dilemman. Den vuxnes inställning och attityd har en väsentlig inverkan på 

huruvida, samt på vilket sätt barns samarbetsförmågor utvecklas. Pedagogen behöver belysa 

att det finns flera perspektiv att ta hänsyn till, samt att barnen får uppleva dessa skillnader som 

något positivt som även kan bidra till utveckling hos en själv. Att ge barnen denna möjlighet 

att uppleva skillnader som något värdefullt är vikt för den demokratiska fostran vi ska erbjuda 

barnen (2000, s. 303).  

  

Som pedagog behöver man arbeta för att skapa en atmosfär som tillåter och uppmuntrar till 

kommunikation och ett gemensamt sökande efter nya förståelser. I förskolan betyder detta att 

det behöver finnas ett ömsesidigt engagemang hos barn och vuxna att låta samspel frodas 

samt låta intressen och initiativ komma fram och genomsyra verksamheten. Williams och 

Pramling Samuelsson lyfter också tankar om hur det centrala i samtal och interaktion mellan 

individer grundas i ömsesidig respekt, bekräftelse samt ett växelspel i konversationer med 

varandra (2000, s. 303).  

 

Danielsson och Liljeroth beskriver förmågan att kunna kommunicera och samspela med andra 

som den mest essentiella förmågan för att kunna göra inverkan i barns utveckling på ett 

djupgående plan samt för att möjliggöra relationsbyggen. Samspelets kvalitet grundas i 

individers förhållningssätt. Detta förhållningssätt blir synligt i mötet med andra individer och 

påverkar i sin tur våra relationer (1998, s. 156). 

 

Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur skapande aktiviteter bidrar till barns 

inflytande och delaktighet. De tre forskningsfrågorna är:  

 

Vad och hur deltar barn i den skapande verksamheten?  

På vilka sätt har barn inflytande och delaktighet i den skapande verksamheten?  

Hur påverkar relationen och samspelet mellan barn och vuxna och barn emellan skapandet?  

 

Teoretiska perspektiv och utgångspunkter  

Här presenteras de teoretiska utgångspunkter som arbetet vilar mot och kommer att analyseras 

utefter. Enligt von Wright innebär ett perspektivtagande att välja vad man fokuserar på inom 

ett visst fenomen, samt vad man väljer att inte titta på. Detta perspektiv påverkar hur vi ser på 

människor och vår omvärld, samt vilka föreställningar vi har av vad mänsklig subjektivitet 

betyder och innebär (Von Wright, 2000, s. 36). De teorier som beskrivs är av betydelse när 

det kommer till att se och reflektera över samspelet mellan barn och pedagoger samt 

utrymmet för barns inflytande i de observationsstudier som utförs. Samspelet mellan barn och 
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pedagoger kan antingen göra det möjligt för barn att utöva sitt inflytande, eller hindra det. 

Detta kan påverkas av flera olika faktorer så som förhållningssätt, attityder men även hur 

maktbalansen mellan barn och vuxen ser ut. Utgångspunkterna nedan kommer att beröra 

detta.  

 

Bakomliggande teorier som banat vägen för nya perspektiv  

Mead är en av de teoretiker som framhållit begreppet perspektivtagande och menar att 

människor i samspel med varandra, där aktioner sker, färgas av varandras attityder. Dessa 

aktioner kan vara sådant som gester, språk och känslor. Mead talar även om självet som två 

delar, jag och mig. Teoretikern beskriver jag som det subjektiva jaget, med självet som tänker 

och agerar medan mig är det objektiva självet, där man kan visualisera sig själv i situationer 

som både är verkliga och overkliga (Mead, 1976, s. 132-133).  

 

Något som framhålls som viktigt i Meads interaktionsteori är vad som kallas den 

generaliserade andre. Detta innebär att när barnet skapar sig en bild av sitt själv så skapas 

även en föreställning av omgivningen som barnet befinner sig i. Detta för med sig att 

influerande, viktiga personer i barnets liv, som vänner, vårdnadshavare och pedagoger, i 

möten där man intar andras ställning även influeras av de värderingar och normer som råder i 

sammanhanget (Mead, 1976, s. 120).  

 

Von Wright hävdar hur Mead med sina teorier, tankar och idéer har influerat och inspirerat 

många tänkare och teorier från olika grenar inom forskningsvärlden. Vidare förklarar Von 

Wright intersubjektivitetstanken som en dialog mellan jag och mig, och hur detta ligger till 

grund för självet (2001, s. 5). Personligheten, det vill säga självet som Mead talar om, 

beskriver Von Wright som föränderligt beroende av sammanhanget där samspelet sker. I 

försök att se någon annans perspektiv krävs det eftertanke och reflektion för att kunna 

förbättra sin del i samspelet. Det beskrivs här också som svårt att få en riktig bild av någons 

identitet, då människor i stort anpassar både sig och sina handlingar efter sammanhang (Von 

Wright, 2000, 137-138). Här påpekar författaren vidare att det är av stor vikt att vuxna som 

arbetar med barn begriper att det är i samspelen som vi skapar mening, men även utvecklas 

som människor (Von Wright, 2000, s. 49). Utifrån Meads tankar och teorier kring samspel 

utvecklade Von Wright två perspektiv för att uppmärksamma två varianter att se på 

människan: det relationella och det punktuella perspektivet (Von Wright, 2000, s. 31). Det 

relationella perspektivet kommer jag att använda mig av och detta presenteras närmare nedan.  

 

Det relationella perspektivet 

Det relationella perspektivet utmärks av synen på intersubjektiviteten i relation till andra, då 

ett villkor för den egna individens liv, är andra människors existens. Detta innebär att man 

inom detta perspektiv inte kan se subjektiviteten utan sammanhanget. Då intersubjektiviteten 

träder fram på skilda sätt och kan ha olika skepnad beroende på andra människor, tid och rum, 

så kan vi inte utan tvivel fastställa vem en människa är. Som individ befinner man sig i 

ständig förändring och utveckling (Von Wright, 2000, s. 33). Ur ett relationellt perspektiv ses 

behov i relation till sammanhanget. Behovet ses inte som något som individen bär med sig 

utan är något som är knutet till situationen. Denna önskan om att bli sedd kan ur det 
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relationella perspektivet tolkas som en vilja till delaktighet och som att barnets koncentration 

riktas intensivt mot de deltagande i situationen, med efterfrågan om gensvar. Dock svarar inte 

alltid de deltagande till de ställda kraven. I behovet av delaktighet krävs i detta fall att 

pedagogen lyfter fram detta för eftertanke för att gruppen tillsammans ska kunna omförhandla 

meningen i detta behov, och tillsammans lyckas leda uppmärksamheten till något annat. 

Genom denna meningsskapande process kan behovet omvandlas till ett intresse. En individs 

individuella behov kan alltså ur detta perspektiv transformeras till ett gemensamt intresse 

(Von Wright, 2000, s. 179-180). 

 

Den didaktiska triangeln  

Didaktiken framhåller framförallt frågorna vad, hur och varför. Det som omfattas av frågan 

vad är vilket innehåll som ska läras, det vill säga ämnet men också vad målet med lärandet är. 

Varför behandlar syftet till varför ett visst stoff ska läras samt hur vi kan ge barnen skäl till att 

lära just detta. Hur försöker besvara på vilket sätt detta ska gå till med utgångspunkt i de 

andra frågorna. Skolverket presenterar den didaktiska triangeln som ett sätt att förstå lärande 

och utveckling. Den didaktiska triangeln har funnits med länge, och det är oklart vem som 

först utvecklade den. Triangeln presenterar tre hörnstenar som tillsammans utgör 

undervisning, i det ena hörnet finns läraren, i det andra finns barnet och i det tredje hörnet har 

vi innehållet. Däremellan finns relationerna mellan dessa. Dessa relationer innefattar hur 

pedagogen presenterar och gestaltar innehållet, samspelet mellan barn och pedagog samt 

barnens upplevelse av innehållet (Didaktik - vad hur varför, 2016).  

 

Bronäs och Runebou resonerar kring didaktik och den didaktiska triangeln. Här beskrivs hur 

flertalet pedagoger insett att för att lärande och utveckling ska ske krävs en slags 

kärleksprincip. Louca, en prisbelönt lärare i matematik som gjorde sig tillkänna för det 

svenska folket som lärare i en TV-serie, beskriver hur han behöver få sina elever att älska 

honom. Med kärleken kommer respekt, och eleverna kommer att lyssna och ta till sig det som 

han säger, och även slutligen lära sig älska ämnet. Detta är vad Louca strävar efter. Detta 

beskrivs som en parallell till didaktiska triangeln och hur det behöver etableras en relation 

mellan barn och innehåll. Detta möjliggörs genom pedagogens utformning av lärandet, vilket 

betyder att barnet även har en relation till pedagogen. Den dubbla relationen beskriver Louca 

som att man behöver fokusera på att nå fram till barnens hjärtan och även älska dem. Denna 

kärlek måste vara ömsesidig, och hur vänskapen mellan barn och pedagog måste grundas i 

förtroende och tilltro samt en ömsesidig önskan för den andres bästa. Bronäs och Runebou 

förklarar hur det sannolikt är detta som Louca beskriver och försöker åstadkomma i 

lärsituationerna tillsammans med sina elever (2016, s. 134).  

 

Metod 

 

Metod för datainsamling och uppsatsens utgångspunkt 

Den metod som valdes för insamling av data var systematisk observation. Utifrån vad Holme 

och Solvang skriver kan det sägas att studien är kvalitativ. En kvalitativ datainsamling strävar 
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efter en rättvis beskrivning av något och fokus i undersökningen läggs på fenomen. Här 

försöker man identifiera det som skiljer sig åt och det som är unikt i någon bemärkelse. Den 

kvalitativa studien utförs också nära verkligheten och i den naturliga miljön och intresserar sig 

för sammanhang och sammansättningar. Det finns här en vilja att förstå och ge en 

verklighetsförankrad beskrivning av det undersökta. Det är viktigt här är att som observatör 

vara medveten om att närvaron av en observatör påverkar resultatet (1991, s. 86).  

 

Urval 

Urvalet baserades på att verksamheten på något vis hade en inriktning mot en skapande 

verksamhet och förskolor söktes med hjälp av sökmotorn Google. Montessoriförskolor, 

Reggio Emilia förskolor samt förskolor med tydliga inriktningar mot det skapande och 

kreativa arbetet valdes ut och mailades därefter för förfrågan om intresse av att medverka. 

Intresset visade sig vara svalt, och observationerna utfördes därför på endast en förskola, men 

på tre olika avdelningar. Förskolan har jag sedan tidigare erfarenhet av och verksamheten har 

just skapande som en av sina tre hörnstenar. Detta kan klassas som ett bekvämlighetsurval, då 

jag sedan tidigare har kännedom om verksamheten. 

 

Genomförande  

Efter förskolans bekräftelse om intresse att medverka valdes avdelningar och 

medgivandeblanketter lämnades ut till pedagoger och till barn och vårdnadshavare där jag i 

korthet beskrev vad studien skulle innebära, och de fick även information om de etiska 

hänsynstaganden som tagits. Då blanketterna lämnades ut sattes en deadline för inlämning av 

dem och tillsammans med pedagogerna bokades datum för när observationer skulle äga rum. 

Observationerna utfördes under fem olika tillfällen om en till två timmars omfång per tillfälle.  

 

Under de tillfällen då jag observerade deltog jag inte i aktiviteterna, utan placerade mig på 

sidan om. Denna icke-deltagande observation kändes naturlig då jag ville se och höra 

samspelet mellan individerna i aktiviteten, både barnen emellan men också mellan barnen och 

pedagogen eller pedagogerna. Jag ville se hur relationerna såg ut och hur det möjliggjorde 

barnens demokratiska rättigheter. Jag ville i minsta möjliga mån påverka det som hände i 

aktiviteten, men är också medveten om att min närvaro i rummet kan ha haft inverkan på 

resultatet. Den uppfattning jag fick var att min närvaro inte uppmärksammandes som 

avvikande eller gjorde någon stor inverkan på de deltagande. Detta kan bero på att både 

pedagoger och barn hade kännedom av mig som person sedan tidigare och att de kände sig 

bekväma med min närvaro. Detta utesluter såklart inte att jag på något vis påverkade 

resultatet. Som metod använde jag mig av fältnoteringar, men även ljudinspelning via 

smartphone för att få med det som under aktiviteten inte hanns skrivas ned för hand. Avsikten 

med att även spela in ljudet var att vid transkribering av materialet kunna använda både 

anteckningar och inspelningen för att se till att allt blev rätt och riktigt.  

 

Etik 

För en god forskningsetik inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns fyra 

huvudkrav som alla tagits hänsyn till i denna studie, vilket även förtydligades i de 
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medgivandeblanketter som de medverkande fick ta del av. Nedan presenteras de fyra 

huvudkraven som Vetenskapsrådet har tagit fram.  

 

Det första kravet kallas för informationskravet vilket innebär att man som forskare har 

skyldighet att informera de berörda om studiens syfte samt vilka villkor som gäller. I detta 

tillhör också att informera om att deltagandet är tvångsfritt och att de har all rätt att dra sig ur, 

oavsett när under studiens förlopp. Den information som ges för studien kan vara mer eller 

mindre informativ men ska beröra det mest essentiella. De berörda ska även få information 

om vem som utför studien och vilken institution denne är knuten till, samt i detta fall vem 

som är handledare. De berörda ska också delges information om att den data som samlas in 

inte delas med obehöriga och endast används i forskningssyfte. Detta ska informeras om 

innan studien genomförs (2002, s. 7). Detta krav uppfylldes genom att deltagarna tillsammans 

med en medgivandeblankett fick information om vad studien skulle innebära för den 

deltagande, vem som utförde studien, hur personuppgifter samt det empiriska materialet 

skulle behandlas. Här förklarades att deltagandet var på dess villkor och att man när som fick 

dra sig ur.  

 

Det andra kravet handlar om samtycke och syftar till att varje deltagare har rätt att bestämma 

själva om de vill medverka eller inte. Som forskare behöver man hämta in de deltagandes 

medgivande innan en studie genomförs, och vid forskning där barn under femton år deltar 

behövs även vårdnadshavarnas medgivande. De medverkande ska också informeras om att de 

har rätten att själva avgöra på vilka premisser, eller om de ska delta. De ska även ges 

möjligheten att avsluta sin medverkan utan påföljder. I ett avgörande för om man vill delta 

eller om man vill avbryta deltagandet ska denne inte heller utsättas för olämpliga försök till 

övertalan åt det ena eller andra hållet. Det bör inte heller finnas relationer mellan deltagarna i 

studien och den som utför undersökningen, som präglas av ett beroende av den andre parten 

(2002, s. 9-10). Medgivandeblanketter lämnades ut till alla deltagare innan observationer 

gjordes. Det klargjordes tydligt att medverkandet var frivilligt och att man inte var tvungen att 

fullfölja studien om man till en början tackat ja. Då de deltagande barnen var under femton år 

behövde vårdnadshavare även ge sitt medgivande inför studien. Vårdnadshavarna fick även i 

uppgift att informera barnen och prata med dem om vad studien skulle innebära och fråga om 

de ville delta.  

 

Krav tre i ordningen är konfidentialitetskravet vilket syftar till att ge deltagarna och dess 

personuppgifter konfidentialitet. Känsliga uppgifter ska handskas med och bevaras på en plats 

där utomstående personer inte kan ta del av dem. De uppgifter som framkommer i studien ska 

fortfarande bevara de deltagandes anonymitet och även de verksamheter som deltagit skall 

förbli anonyma. Sammanfattningsvis innebär att det för utomstående ska vara i stort sett 

omöjligt att utläsa vilka deltagare eller verksamheter som deltagit i studien (2002, s. 12). I det 

informationsbrev som deltagarna och vårdnadshavarna fick framfördes hur jag med respekt 

för allas anonymitet skulle ta väl hand om de uppgifter jag fick om deltagarna. Alla 

medgivandeblanketter förvarandes på en säker plats som ingen annan kände till. De 

anteckningar jag gjorde såg jag till att de var anonyma. Varken barn eller pedagoger 
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benämndes med namn i fältanteckningarna och dess kön och ålder nämndes inte heller. 

Verksamhetens namn benämns inte heller.   

 

Sista kraven kallas för nyttjandekravet och syftar till att den insamlade datan endast får 

användas i forskningssyfte. Detta för med sig att uppgifter som samlats in varken får lånas ut 

eller användas i andra syften. De individuella uppgifter som samlats in kring en specifik 

person får inte heller användas för att rättfärdiga beslut eller åtgärder rörande denna person, 

utom efter särskilt medgivande av den berörda (2002, s. 14). I informationsbrevet framfördes i 

vilket syfte den insamlade datan skulle användas, samt ass dess personuppgifter skulle 

behandlas med respekt och inte delges till någon utomstående. De som tillfrågades som 

deltagande blev också informerade om att om det fanns några funderingar fick man självklart 

höra av sig till mig eller min handledare för mer information.  

 

Analysmetod  

Här redogörs vilken analysmetod, samt begrepp jag använde mig av i analysen av det 

empiriska materialet. I analysen av den insamlade empirin sökte jag efter mönster för att göra 

studien och resultaten mer begripliga. Till en början visste jag inte vad det var för mönster jag 

letade efter eller vad jag skulle finna, men under analysens gång blev det tydligt att just 

aktiviteternas former skilde sig åt och hur dessa på olika sätt möjliggjorde för barns inflytande 

och delaktighet. Det syfte och de forskningsfrågor jag utgått från kretsar framför allt kring 

barnens demokratiska rättigheter, samspel och relationer, och framför allt hur relationerna och 

samspelen banar väg för barnens rättigheter. Med hjälp av didaktiken och dess didaktiska 

triangel studerade jag pedagog, barn och innehåll, samt relationerna däremellan och om hur 

man möjliggör för lärande och utveckling. Jag studerade även sammanhangen och hur detta 

påverkar skapandet och samspelet. Som analysredskap används bland annat begreppet 

sammanhang. Inom det relationella perspektivet anses man inte kunna separera subjektiviteten 

från sammanhanget och därför kommer också det empiriska materialet som presenteras att 

sättas in i ett sammanhang för att få en större förståelse för skeendena. Även 

forskningsfrågorna kretsar mycket kring sammanhang och samspel, därav känns det som att 

sammanhanget är av stor vikt.  

 

Databearbetning 

Den empiri som samlades in och bearbetades består av totalt 25 skrivna sidor av transkriberat 

material från fem skilda observationstillfällen om mellan en till två timmar per tillfälle, samt 

ljudupptagningar från vardera tillfälle. Ljudupptagningarna lyssnades igenom noggrant och de 

handskrivna fältnoteringarna fylldes ut med hjälp av det inspelade materialet. Därefter lästes 

även det färdiga transkriberade materialet från vardera session flera gånger och det söktes 

efter sekvenser där det finns ett samspel mellan barn-pedagog, eller barn-barn som rymmer 

potential för delaktighet och inflytande. Jag fann åtta sådana sekvenser som jag valt att lyfta 

fram och fokusera på i analysen. I vardera dokument noterades kommentarer i sidorna för att 

sedan kunna sammanlänka de olika noteringarna till ett visst mönster som sedan benämndes 

passande med analysmetoden och redskapen i bakhuvudet. Sammanlagt gjordes 87 

kommentarer i dokumenten. Med hjälp av dessa kommentarer plockade jag ut längre 

sekvenser som tydligast kunde beskriva och måla upp en bild för läsarna om vad det var som 
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observerades. Kriteriet för att välja sekvenserna var just detta, att det skulle bli begripligt för 

läsarna och inte bara för mig som var på plats och så det med egna ögon. I resultat och analys 

förtydligar jag även vad det var som pågick i sekvenserna, men jag ville även att det 

empiriska materialet som redovisas i arbetet skulle vara begripligt i sig. De kommentarer som 

gjordes i dokumenten gjorde det även tydligt hur aktiviteterna skilde sig åt i sin styrning och 

detta fick sedan agera strukturell hjälp i under resultat och analys. Både dialoger, monologer 

och tysta skeenden som dokumenterades kommer att redogöras för i resultat- och 

analysavsnittet. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och kan visa på i vilken mån ett handlingssätt eller 

instrument skulle ge samma resultat i likvärdiga situationer vid andra tidpunkter (Bell & 

Waters, 2016, s. 133). Som ensam forskare bör man vara medveten om att insamlingen av 

empiri kan vara beroende av sättet att samla in material, hur man observerar och gör urval 

exempelvis. Detta är någonting jag under studiens gång har varit medveten om och tagit 

hänsyn till för att se till att reliabiliteten inte blir låg. Som ensam forskare blir dock 

tillförlitligheten mer osäker och inte lika hög som i en studie där man är flera forskare som 

observerar samma situationer.  

 

Resultat och analys  

Detta avsnitt innefattar material från de observationer som genomförts och analyser av detta 

utifrån syfte, forskningsfrågor och analysredskap som beskrivits. Utifrån det empiriska 

material som samlats in har tre olika mönster kunnat utläsas, som i detta avsnitt presenteras 

för att underlätta förståelsen av resultaten. De tre mönstren exemplifierars med sekvenser från 

den empiriska datan.  I de samtalssekvenser som presenteras benämns pedagogen med 

bokstaven P och barnen med bokstaven B. I sekvenser med fler barn benämns de som B1, B2 

osv. För att inte riskera att anonymiteten äventyras kommer inte varken barn eller pedagog få 

en siffra, utan i varje exempel benämns de lika och i ett exempel kan B1 vara ett barn och i ett 

annat är B1 en helt annan individ. 

 

Styrda aktiviteter  

De sekvenser som presenteras här kommer från aktiviteter som är styrda och planerade av de 

vuxna. Det finns inom dessa aktiviteter en tydlig plan för vad som ska göras, hur det ska göras 

och hur det ska se ut.  

 

Exempel 1a  

Barnen springer in i Skapanderummet. De ska göra påskpyssel. Genast kommer ett önskemål 

från ett barn.  

 

B: - Jag vill göra en tupp. Den ska vara grön och röd.  

Pedagogen väljer att introducera aktiviteten och berättar att de ska skapa kycklingar. 

Pedagogen hjälper även barnen med material och ritar upp där de ska klippa. Pedagogen ger 
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vidare instruktioner om hur kycklingen ska se ut samt hur processen dit ser ut. Ganska snart 

vill barnen ha vägledning och uttrycker att de inte vet hur man gör. De är väldigt frågvisa 

och vill ha ett bekräftande innan de tar ett nytt steg i sitt skapande.  

 

P: - Vänta, du har inte gjort det här. Så här, så det blir den ring.  

B: - Är det här min?  

Barnet upplevs frågande till sin egen skapelse.  

 

Pedagogen fortsätter att ge instruktioner.  

B: - Vad ska jag göra nu? Jag vet inte vad jag ska göra.  

Barnet låter nästan lite förtvivlat.  

 

Barnen jämför vad de åstadkommit.  

B: - Det här är för svårt…  

-- 

B: - Vad ska jag göra nu? Kan jag klistra här?  

Pedagogen berättar att det är dags för fötter och ger två valmöjligheter på färg, orange och 

röd.  

B: - Och de är blåa också!  

P: - Kan de va blåa också? Har den fått nya skor kanske?  

B: - Neje. Blåa fötter! 

P: - Brukar de ha blåa fötter? De kanske har lånat lite nagellack och målat lite…  

B: - Nä, gamla ankor har faktiskt blåa fötter.  

P: - Har de det?  

B: - Ja, gamla ankor. 

 

Barnet i fråga gjorde ett par försök till att göra sina önskningar hörda och få sitt inflytande 

igenom men fick inte det gensvar hen verkade hoppas på. Barnet verkar inte heller känna sig 

kapabel till att handla utan pedagogens klartecken om att det hen tänkt göra är det som anses 

rätt i detta fall. Vid ett tillfälle ställer sig barnet även väldigt frågande till sin egen skapelse, 

och verkar inte se eller veta att det är hen som gjort denna. Pedagogen ger tydliga 

instruktioner och materialet och slutprodukten är förutbestämt. När man ser på barnets 

inflytande i denna sekvens uppfattas det nästan som obefintligt. Barnet upplevs delta på 

premisser som är förutbestämda av pedagogen. Ses det till samspel och relationer blir 

uppfattningen att samspelet mellan barnet och pedagogen handlar till stor del om att få 

bekräftelse om att barnet gör det som anses vara rätt och att pedagogen ger instruktioner.  

 

Exempel 2a 

Barnen samlas runt ett bord tillsammans. Pedagogen berättar att de ska göra påskpyssel och 

berättar om de två olika alternativen som finns att välja mellan, vilket är påskkort och sykort. 

Ett barn räcker upp handen och får ordet. Hen påpekar att hen inte hunnit avslutat den 

skapelse som påbörjades under tidigare skapande verksamhet.  
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P: - Ja, men vet du, nu är det påsk och det går i första hand nu. Den kan du göra när du är 

ledig eller på eftermiddagen. Okej, vi gör så här. Vem vill börja med sykort? Vi måste dela 

upp oss litegrann.  

B1: - Mh.  

P: - Bra, då kan B1 börja. Så. Här, varsågod.  

B1: - Men P, varför väljde du att jag skulle göra sånt här?  

P: - Alla ska göra det, men vi måste dela upp oss.  

B1 är den enda av fyra barn som uppmanas börja med ett visst skapande. 

 

En styrd aktivitet är planerad med ett tydligt mål. Barnet i början uppfattas uttrycka en önskan 

om att få avsluta något redan påbörjat, men det traditionella skapandet inför högtiden anses gå 

före. Därefter tilldelas B1 en uppgift hen inte verkar helt nöjd med. Det uppfattades inte av B1 

som att hen valt detta själv och ställer sig frågande till detta. Svaret blir att alla ska göra detta, 

men hen är ensam om att bli tilldelad en aktivitet. De andra barnen upplevs få välja själva, 

men inte B1. Här uppfattas det som att det traditionella påskpysslet går före det som barnen 

tidigare påbörjat, och som även ett av barnen påpekade. Från perspektivet där jag befann mig 

uppfattades detta som en önskan, även om en faktisk fråga aldrig uttalades. Det uppfattas som 

att barnen deltar på lite olika villkor. Medan B1 blir tilldelad en uppgift får de andra välja. 

 

Exempel 3a 

Barnen skapar påskkort. De sitter samlade runt ett bord. De klipper, klistrar och skriver.  

 

B3: - P, kan du först skriva glad påsk?  

P: - Ja, jag kan göra det.  

B2: - Jag vet redan hur man skriver glad påsk.  

P: - Vad bra, då kanske B2 kan skriva först och så kan ni skriva efter?  

 

Pedagogen lämnar rummet för en stund.  

 

B3: - Det här ägget tycker nog jag blev finast som jag klippt ut. Titta.  

B2: - Oj.  

B3: - Som frökens. Men fröken kommer inte veta det, för jag har klippt ut den. Du kan 

använda den där när du ritar av.  

 

I den första delen av sekvensen ber ett barn om hjälp och pedagogen går först med på att bistå 

med skrivhjälp. När B2 berättar att hen redan kan skriva de önskade orden upplevs pedagogen 

se en möjlighet att låta barnen lära av varandra istället. När pedagogen för en kort stund 

lämnar rummet jämför B3 en del i sin skapelse med pedagogens. Jämförelsen upplevs kretsa 

kring hur fin den är, och pedagogens skapelse uppfattas ses som normen och det man vill 

uppnå. Här kan nyanser i en relation bli tydlig. Barnen strävar efter att uppnå något som 

pedagogen skapat, och det skapande som sker upplevs kretsa kring att göra det på samma sätt 

med samma standard. 
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Semi-strukturerade aktiviteter  

De exempel som tas upp här är från semi-strukturerade aktiviteter. I vilka det i viss mån finns 

en plan. Här kan det exempelvis vara förutbestämt vilket material som ska användas, men att 

det är fritt att skapa utifrån detta. Det kan också handla om att det finns en tanke om en 

produkt, som exempelvis en målning, men att processen dit och hur det faktiskt kommer att se 

ut inte är förutbestämt. Processen och produkten är inte bestämt till punkt och pricka, men 

materialet som finns att tillgå har valts ut av pedagogerna.  

 

Exempel 1b  

En aktivitet presenteras för barngruppen under morgonsamlingen. De ska få påskpyssla och 

göra kycklingar. Pedagogen har ställt fram utvalt material men barnen uppmanas skapa 

utifrån sig själva och det finns inget rätt och fel. De får komma två åt gången och skapa.  

 

B1: - Sådärja! Nu vill jag har ögon nu. Jag tar små ögon. Tycker du att jag ska göra såhär?  

B2: - Ja, kanske det. P, B1 vet inte vad hen ska göra!  

B1: - Jo, det vet jag! Kolla! Min har ögon. Min pratar med rumpan för den har ingen mun.  

P: - Vill du ha en näbb? Tycker du att den ska ha det?  

B1: - Ja, det tycker jag.  

P: - Vill du ha tips på hur man kan göra en näbb?  

B1: - Nej, jag har gjort det förr.  

P: - Det syns att du har gjort det förr. Vill B2 ha en näbb på sin kyckling?  

B2: - Ja.  

P: - Vill du ha något tips?  

B2: - Nej, jag vet hur man gör.  

P: - Okej, vad bra  

B2: - Min skriker!  

 

Barnen får skapa sina kycklingar bäst de vill utifrån sina egna förmågor och viljor. Pedagogen 

är försiktig med att ge instruktioner utan frågar istället om de skulle vilja ha tips. Pedagogen 

tillåter barnen att tänka själva och fatta egna beslut, men finns där som en ledsagare under 

aktiviteten. Hen upplevs vara medveten om att barnen kanske inte vill ha hens åsikt eller tips 

och ser därför till att fråga innan hen säger för mycket. Här upplevs barnen i större 

utsträckning delta på egna villkor. De bestämmer hur deras skapelse ska se ut och hur det ska 

gå till när de skapar. Pedagogen tillåter barnen att delta på samma villkor och ser till att inte 

instruera barnen om vad hen anser att de ska göra. Samspelet och klimatet upplevs tillåtande 

och det accepteras också att barnen inte vill ha tips och att de vill att saker och ting ser olika 

ut.  

 

Exempel 2b 

Pedagogen inleder aktiviteten med att kort och gott berätta vad hen tänkt sig. 

P: - Idag hade jag tänkt att vi skulle måla lite. Kanske något som har med påsken att göra, 

men ni får välja själva.  
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Barnen får komma två och två och stå på varsin sida om ett staffli och måla på varsitt stort 

papper.  

P: - Har ni funderat på vad ni behöver för färger?  

B1: - Nä.  

P: - Ska vi ta grundfärgerna kanske? De är blå, röd, gul…  

B2: - Och rosa.  

P: - Och rosa. Då kan ni hämta blyerts först och skriva era namn.  

 

Pedagogen öppnar upp med ett förslag om vad skapandet skulle kunna ta för form, men 

tillägger också att barnen bestämmer själva. Pedagogen frågar även om barnen har önskemål 

om vilka färger de skulle vilja måla med. Då barnen inte funderat över detta lägger pedagogen 

fram förslag om grundfärgerna och förklarar även vad hen menar med detta för att se till att de 

förstår varandra. När B2 framför sitt önskemål om att få måla med rosa visas ingen 

motstridighet från pedagogen för att detta inte är en grundfärg, utan önskemålet anammas och 

bekräftas.  

 

Fria aktiviteter  

 Här presenteras friare aktiviteter där barnen har den större bestämmanderätten. Här har de 

valt själva vad de vill göra, hur det ska se ut och hur det ska gå till.  

 

Exempel 1c  

En styrd aktivitet i skapande har avslutats av barnet på eget initiativ. Barnet vill inte delta i 

aktiviteten längre, och hade inte heller under aktivitetens gång visat någon större 

skapandeglädje eller vilja till att göra det som gjordes. Barnet lämnar rummet och sina 

kompisar för en kort stund men återvänder igen.  

 

B1: - Jag hittar inget kul att göra…  

Barnet ställer sig och tittar upp mot hyllorna där allt material står. Hen hittar en äggkartong 

och tar fram den. Hen tittar och känner på den. Sedan breder ett stort leende ut sig på barnets 

läppar och hen nickar. Man kan se att barnet har bestämt sig. Hen har funnit något 

meningsfullt hen vill göra.  

 

Hen tar fram äggkartongen, en sax och en stor låda med pennor och slår sig ned vid det låga 

bord där jag även sitter. Hen distanserar sig lite från där den styrda aktiviteten fortfarande 

äger rum bakom hen.  

B2 har upptäckt att B1 gör något helt annat än hen själv och kommer fram och tittar.  

 

B2: - Vad är det där för nåt, B1?  

B1: - Det ska bli en ubåt!  

Det går inte att undgå stoltheten i rösten.  

B2: - Wow. Men vad är det där som du klippte? Vad är det för nåt?  

B1: - Det är en liten lucka in  

B2: - Går man in i den luckan?  

B1: - Mm, man öppnar den så  
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B2: - Mhm, och så öppnar man den och går in?  

B1: - Mm  

B2: - Vad är det här för nåt?  

B1: - Det ska inte bli något  

B2: - Då kan du ju lägga grejer där i, om du inte klipper hela  

 

B2 avlägsnar sig och återvänder till den planerade aktiviteten.  

B1 sitter kvar, ytterst koncentrerad. Hen har en helt annan utstrålning nu än under den 

planerade aktiviteten. Hen ställer sig upp och placerar sig framför hyllorna återigen.  

 

B1: - Hmmm… Säger hen och kliar sig i huvudet.  

Hen får syn på tejpen och tar den.  

B1: - Så, så jag kan göra tak.  

Hen bekräftar detta för sig själv. Sedan tejpar hen med omsorg. Varje tejpbit mäts upp över 

äggkartongen för att hen ska få det i den längd hen vill ha den i, sedan klipps de av med hjälp 

av en sax. Dock upptäcker hen att det inte går enligt planerna. Tejpen fastnar inte riktigt på 

äggkartongen och B1 suckar, tar bort tejpen och knölar ihop den. Hen låter sig inte bli 

nedslagen utan återvänder till hyllorna igen.  

 

B1: - Något måste ju kunna täcka igen…  

Hen ser sig omkring.  

B1: - Kork! Ja, precis!  

Flaskkorken passar perfekt och täpper igen hålet likt hens förväntningar.  

P: - Problemet är att vi kommer att behöva bryta om en stund.  

 

B1 sitter lugnt och stilla och arbetar klart med det steg hen påbörjat i sin skapelse. När det är 

klart, packar hen undan och avslutar.  

 

Här blir det väldigt tydligt att den styrda aktiviteten inte var något för B1. Det föll inte hen i 

smaken. När hen själv fick välja blev allt annorlunda. Glädjen och kreativiteten kom fram 

tydligt. Det uppmärksammades också här att hinder som kom i vägen inte direkt uppfattades 

som hinder av barnet utan istället valde barnet att söka lösningen istället för att se problemet. 

Det uppfattades inte heller som att just skapande som aktivitet var problemet för barnet, utan 

problemet var vad som gjordes. Då barnet hade möjligheten att själv bestämma vad som 

skulle göras infann sig en helt annan meningsfullhet och barnets utstrålning förändrades. Det 

var som att det strålade om hen. Det upplevdes också finnas en stolthet i barnet när hen insett 

vad just hen ville göra i nuet och vad som var givande för hen, och delade med sig av känslan 

till B2 som blev imponerad. När B1 fick input från B2 om vad hen kunde göra med materialet 

hen klippte i förbisågs det, kanske för att barnet hade en så klar vision om det hen ville göra 

och uppnå med sitt skapande. Pedagogen möjliggjorde även detta genom att tillåta det istället 

för att hålla fast någon som inte vill vid den aktivitet som hen har planerat. Barnet fick här 

utöva sitt inflytande tack vare det förhållningssätt pedagogen hade här, och biprodukten av 

detta var också att hen fick uppleva skapandeglädje. Barnet fick vara delaktig i den skapande 

verksamheten, men nu på andra premisser som hen uppenbart uppskattade.  



27 

 

 

Exempel 2c  

En styrd aktivitet är i sin avslutande fas. De barn som inte deltar i den styrda aktiviteten 

skapar med det material de funnit framme. De verkar ha fastnat vid att bygga skapelser med 

Plus Plus. De är i en helt annan värld, tillsammans. Det är uppenbart att de delar samma 

lekvärld.  

 

B1, B2 och B4 sitter runt ett bord och bygger skapelser när B3 också kommer och tar plats 

vid bordet. B3 vill också vara med och skapa. Materialet barnen använder sig av står i en 

låda på bordet, och när B3 tar plats inser de att de stöter på ett problem. Alla barnen når inte 

materiallådan. Här påbörjas en diskussion om hur de kan göra detta fördelaktigt för alla. De 

flyttar lådan fram och tillbaka och vrider på den för att sedan låta alla sträcka sig mot den 

för att testa huruvida placeringen är bra eller inte. Efter att ha vridit och vänt på lådan och 

skjutit den fram och tillbaka står nu lådan placerad så alla barnen når den.  

B2: - Bra!  

B3: - Visst är det bra!  

 

Här beskrivs ett skapande med Plus Plus, ett byggmaterial, som är initierat av barnen själva. 

När B3 vill släppas in i skapandet så ser B1, B2 och B4 till att detta blir möjligt. 

Uppfattningen blir att barnen värdesätter varandras rätt till lek och att de försöker möjliggöra 

för sina vänners delaktighet och vill inkludera dem i sin lekvärld.  

 

Exempel 3c  

Skapandet med Plus Plus fortsätter. Barnen bygger spektakulära skapelser och samspelar 

med varandra. De delar samma lekvärld och visar tydligt att de vill att det ska råda ett gott 

klimat i dess lekvärld.  

 

B1: - Man måste göra så.  

B2: - Nä.  

B1: - Joho!  

B2: - Nähä!  

B1: Jag vet, vi kanske kan komma upp här och köra upp här.  

Helt plötsligt kör bilar över barnens skapelser och de har funnit ytterligare 

användningsområden för sina skapelser. Barnen börjar härma sirener när de kör med bilarna 

över bordet och skapelserna. B1 sätter fingrarna i öronen och rynkar på näsan.  

B1: - Det låter för högt när vi låter Wiiiiuuwiiiiiiuwiiiiu.  

B3: - Wiiiuuueiiiuuueiiiu.  

B2: - Nej. Stopp. Sluta.  

B2 sätter upp handen för att visa att det är nog.  

B1: - Det räcker nu.  

Sirenerna tystnar.  

 

I början av sekvensen uppfattas barnen som oense. De kan inte riktigt komma överens, den 

ena vill något och den andra vill något helt annat. De kommer till en kompromiss och finner 
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även nya användningsområden och dimensioner i sin lekvärld. När barnen börjar härma 

sirener blir B1 snabbt besvärad och uttrycker detta till sina vänner. När B3 fortsätter så står 

B2 upp för sin kamrat. Uppfattningen blir att detta var av vikt för att alla barnen skulle kunna 

fortsätta delta i leken samt för att den skulle kunna fortlöpa.  

 

Diskussion 

Här diskuteras resultaten från observationerna i relation till den tidigare forskning som 

presenterats och de teorier som beskrivits. Även syfte och forskningsfrågor kommer här att 

göra sig påminda. Utifrån de olika typerna av aktiviteter framkommer olika saker och olika 

möjligheter till inflytande och delaktighet. Relationerna och samspelen skiljer sig även åt i de 

olika typerna av aktiviteter.  

 

Exempel 1a, 2a och 3a visar på styrda aktiviteter samt en mindre möjlighet till inflytande. 

Aktiviteterna som ägde rum var planerade av en pedagog och det fanns en förutbestämd 

produkt men även en process som skulle följas. Vid tillfällen att möjliggöra för barns 

inflytande anammades de inte, eller uppfattades de inte som önskemål. I en relation där 

maktskillnaden är så pass påtaglig, och barnet är recessivt och den vuxne dominant, behöver 

vi vara lyhörda och försöka höra det barnet säger och uttrycker på olika sätt, likt Arnér också 

framfört (2006, s. 20). Att ha barnens intressen, tankar, känslor och behov i beaktning är 

något som läroplanen för förskolan också framhåller väldigt tydligt (Lpfö98, 2016, s.12). 

Inom dessa exempel synliggjordes hur det kan vara svårt att möjliggöra för barns inflytande i 

dessa styrda aktiviteter. När det kommer till delaktigheten kan man se att barnen deltog, men 

villkoren skiljer sig åt. Ur Johannesen och Sandviks perspektiv på delaktighet och inflytande 

bör inte barnens medverkan nå sitt stopp vid att bara vara närvarande, utan de bör också 

genom sina olika uttryck kunna göra inverkan på sammanhanget man ingår i (2009, s. 31).   

Utifrån den litteratur som studerats skulle man kunna säga att kreativitet går hand i hand med 

skapande, men här tar kreativiteten inte så stor plats. Individualiteten försvinner också när 

varje barn förväntas skapa något som ser ut som det pedagogen gjort. Här höjs även barnets 

krav och förväntningar på sig själv, och det lustfyllda i att skapa riskerar att tyna bort 

(Braxell, 2010, s. 62-63).  

 

I dessa styrda aktiviteter blir det synligt hur barnen strävar efter att uppnå det som de 

uppfattar att pedagogen förväntar sig samt till den standard som pedagogen utfört det. Det 

uppfattas också som att pedagogerna har en klar bild om vad som ska göras och hur det bör se 

ut. Tanken om individer som både beings och becomings blir här inte så tydlig. Barnen skapar 

och strävar efter att åstadkomma något som är på samma nivå som pedagogen. Pedagogens 

skapande och kunnande upplevs och uppfattas som slutmålet och uppfattningen blir att värdet 

på barnets skapande utefter sin egna förmåga, på sin våglängd inte tas tillvara på. Att se 

barnet som being handlar om att se barndomen som viktig i sig, och att det som sker här är av 

stor vikt. Barndomen bör inte ses som en innehållslös väg fram till vuxenlivet och vad det för 

med sig (Halldén, 2005, s. 8).  
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Ur det relationella perspektivet kan man se på det sammanhang där aktiviteterna äger rum, 

men även de deltagare som ingår i sammanhanget (Von Wright, 2000, s. 33). I dessa 

planerade aktiviteters sammanhang upplevs barnen nästan anpassa sig efter aktiviteten. De 

gör vad som förväntas av dem och undersöker att de inte gör något annorlunda mot vad som 

väntas. I vissa fall uppfattas de nästan handlingsförlamade och kan inte handla utan 

bekräftelse om att de gör rätt. Ur det relationella perspektivet ses också behov som något 

situationsbundet, och inget som bärs med in i aktiviteten av individen (Von Wright, 2000, s. 

179), och utifrån detta kan behovet av bekräftelse och instruktioner ses som bundet till det 

sammanhang och den aktivitet som deltagarna befann sig i.  

 

Utifrån den didaktiska triangeln kan relationerna mellan skapandet, barn och pedagoger 

reflekteras över (Didaktik – vad hur och varför, 2016). Relationen till själva skapandet och 

materialet blir återhållsamt och avvaktande och det skulle också kunna kopplas till den 

relation som är mellan barnet och pedagogen i dessa aktiviteter. Barnet blir instruerat av 

pedagogen om vad som ska göras, den vuxne ger instruktioner och barnet handlar därefter. 

Barnets tilltro till sin egna förmåga att kunna skapa på egen hand verkar som bortblåst, vilket 

också skulle kunna ses som att relationen till materialet och skapandet påverkas negativt. Den 

vuxnes relation till materialet och det skapande som skedde tolkas som att den var fast. Med 

det menar jag att den bild pedagogen uppfattades ha av skapandet och materialet var statisk 

och något som inte var rörligt.  

 

I de semi-strukturerade aktiviteterna sågs möjligheter till inflytande och delaktighet. Det 

uppfattades som att aktiviteterna som utfördes hade ramar för vad skapandet skulle innehålla, 

men att det var högt i tak och att det fanns möjlighet för att kunna påverka process och 

utformning av aktiviteten. Den deltagande pedagogen upplevs arbeta för att skapa en atmosfär 

som tillåter och uppmuntrar till samspel och att nya förståelser möts gemensamt. Det upplevs 

även finnas ett ömsesidigt intresse för att upprätthålla en god relation, präglad av respekt åt 

båda hållen och intressen och initiativ får komma fram som Williams och Pramling 

Samuelsson också framhåller vikten av (2000, s. 303). Vidare visar pedagogen på ett gott 

förhållningssätt då barnens inflytande och delaktighet inte endast begränsades till att 

medverka i aktiviteten, utan barnens uttryck, uppfattningar och känslor kunde påverka på 

olika vis (2009, s. 31). Utifrån Danielsson och Liljeroths uppfattningar beskrivs förmågan att 

samspela som en av de viktigaste förmågorna man som pedagog behöver besitta för att kunna 

göra avtryck i barnets utveckling, men också för att kunna bygga goda relationer till barnet 

(1998, s. 156). Det förhållningssätt som pedagogen visar prov på upplevs som reflekterande 

och som att det finns en vilja till att lyssna till och förstå barnen, samt låta dem ha inflytande 

över sitt liv och sin utveckling. Braxell framhöll vikten av att man som pedagog kan ta rollen 

som assistent, och lämna rollen som regissör till barnet eller barnen (2010, s. 69), vilket 

pedagogen visar prov på här.  

 

Om man ser på relationerna utifrån den didaktiska triangeln (Didaktik – vad hur och varför, 

2016) kan man se att relationerna här ser lite annorlunda ut jämfört med i de styrda 

aktiviteterna. Barnen verkar ha en större glädje till att skapa, och förhållningssättet till 

materialet och skapandet upplevdes friare och inte lika återhållsamt eller avvaktande. Barnen 
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kunde här ta för sig och undersöka, samt uppleva materialet på en nivå som de verkade känna 

sig bekväma med. Pedagogen visade på ett öppet sinne och bjöd in barnen att vara delaktiga i 

aktiviteten som ägde rum. Barnen uppfattades ha ett gott samspel med pedagogen där de 

också verkade ha uppfattningen om att de kunde göra skillnad.  

 

Under exempel 1c sågs något fantastiskt. Den brännpunkt som Aspelin beskriver, där ett 

meningsfullt lärande sker och en gnista tänds inombords (Mathiasson, 2013), den syntes. 

Genom att låta barnet släppas fritt från den planerade aktiviteten kunde barnet finns mening i 

stunden, utifrån sina egna tankar, känslor, intressen och önskemål, vilket Lpfö98 framhåller 

som viktigt (2016, s. 12). Ser vi till den didaktiska triangeln och relationerna mellan de olika 

hörnstenarna (Didaktik – vad hur och varför, 2016) kan man under exemplet tolka det som att 

barnets relation till materialet och skapandet blev något nytt när det var på barnets egna 

premisser, och tack vare pedagogens tillåtande attityd till detta kunde barnet få erfara något 

väldigt meningsfullt i denna stund. Här tilläts barnet delta och ha inflytande över sitt eget 

lärande utifrån sina egna villkor, och det möjliggjordes genom pedagogens och barnets tysta 

samspel. Med det tysta samspelet syftas här till att pedagogen uppmärksammade det som 

barnet önskade, och lät det hända utan att kommentera eller hindra det från att ske. Likt 

Bartons tankar om inkludering och hur det handlar om att vara öppen och svara, men också ta 

tillvara på individers olikheter (1997, s. 233-234) upplevdes pedagogen både se och förstå hur 

barnet inte svarade på den planerade aktiviteten på samma sätt som de andra deltagande 

barnen, och förstod att i den här stunden behöver det här barnet något annat och tillät det att 

hända istället för att hålla hårt i det som hen själv hade tänkt och planerat. Som nämnt tidigare 

beskriver Arnér barnet som den recessiva i en barn-vuxen relation, och det är inte alltid 

självklart att barnet känner att denne får det inflytande som önskas (2006, s. 20), dock visade 

här pedagogen på ett reflekterat förhållningssätt och lät barnet ha inflytande och bestämma.  

 

Exempel 2c och 3c visar fritt skapande initierat av barnen. Här deltar barnen på villkor som de 

själva satt upp och de omvärderar dessa under skapandets gång för att detta skapande ska 

kunna fortsätta och lekvärlden ska kunna fortsätta frodas. Barnen upplevs måna om att alla 

ska kunna delta i aktiviteten och möjliggör detta genom sitt handlande. Johannesen och 

Sandvik framhåller hur delaktighet innefattar att ha respekt inför varandra och att tillhöra en 

samhörighet där man är välkommen oavsett idéer och uppfattningar (2009, s. 31), vilket 

barnen i dessa exempel visar stor förståelse för. Det upplevs svårt att se dessa sekvenser i 

relation till den didaktiska triangeln, då det i detta sammanhang saknas en av komponenterna: 

en pedagog. Relationen mellan barn och materialet och skapandet upplevs som en 

välfungerande relation som även är rörlig och något som anpassas utifrån dess villkor, 

känslor, tankar och idéer. Den kärleksprincip som Luca presenterade kan dock göra sig 

påmind här. Luca förespråkade hur barnet först måste etablera en relation till materialet för att 

kunna utvecklas vidare inom området. Genom att barnen får utveckla en relation till 

skapandet kan denna relation sedan växa och ta ny form med hjälp av pedagogens planering 

och utformning av verksamheten (2016, s. 134).  
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Konklusion 

De frågor jag hade inför studien kan jag anse att jag har fått svar på, dock skiljer sig svaren på 

frågorna åt från de olika formerna av aktiviteter. De huvudsakliga resultaten visar hur olika 

typer av aktiviteter kan eller inte kan möjliggöra för barns delaktighet och inflytande. Det som 

framkom var att det i styrda aktiviteter fanns mindre möjlighet till delaktighet och inflytande, 

i de semi-planerade fanns möjlighet till detta och i fria aktiviteter var denna möjlighet ännu 

större. Relationer och samspel såg också annorlunda ut beroende på aktivitetens skepnad. I 

styrda aktiviteter förekom ofta instruktioner om vad som skulle göras och hur det skulle göras, 

medan det i semi-strukturerade aktiviteterna snarare fanns en ledsagare till hands som 

upplevdes vilja vara med i lärandet och utvecklingen och som också frågade om lov innan hen 

kom med tips. Anmärkningsvärt var att se hur det fria skapandet oftast skedde utan en 

pedagog i den direkta närheten. I dessa fria aktiviteter var barnet eller barnen själva och 

skapandet fick en helt annan skepnad. Lekvärldar blev synliga, samt tog kreativiteten och 

fantasin större plats i dessa aktiviteter. Barnens faktiska intressen blev också mycket tydliga 

här, och de hade stor möjlighet till inflytande och delaktighet. Barnen visade också hur de 

tillsammans samarbetade för att göra leken tillgänglig och begriplig för alla som ville delta.  

Jag vill poängtera hur dessa observationer gjordes i närhet till påsken vilket gjorde att mycket 

av det jag såg var skapande som hörde till påsken. Det hade varit intressant att se om och hur 

den skapande verksamheten såg ut om det var en period som inte låg i närhet till en högtid. 

Dessutom är det svårt att dra slutsatser om att det är så här det alltid ser ut i dessa olika former 

av aktiviteter, då endast en förskola medverkade i studien och dessutom under en väldigt kort 

tid.  

Något som jag fick en liten inblick i var hur barnen tillsammans fann ytterligare lärtillfällen i 

den aktivitet de deltog i, samt hur de här stöttade och upptäckte nya kunskaper tillsammans. 

Ett exempel på det var hur matematiska resonemang kunde förekomma i aktiviteterna. De 

kunde stötta varandra i räkning och de förklarade geometriska former för varandra utan 

pedagogens inblandning. Här fick barnen lära med och av varandra på sina egna villkor, och 

av någon som var på ungefär samma kunskapsmässiga våglängd som dem själva.   

Jag skulle vilja se en utökad forskning just kring just vad det är som sker i praktiken, i de 

pedagogiska mötena. Persson och Perssons framhöll hur lite forskning det finns som berör en 

helhetsbild av en inkluderande pedagogik, då större delen av forskningen inom detta område 

snarare handlar om ledarstilar (2012, s. 31). Efter att ha gått igenom en hel del texter under 

detta arbete håller jag med Persson och Persson. Det behövs fler studier som utförs med syftet 

att göra en djupdykning i processerna som tar plats i lärmiljön i samband med resultaten. För 

att kunna arbeta med en inkluderande pedagogik behöver vi få syn på vad det är som fungerar 

och utgör förbättringar i den faktiska verksamheten, där de pedagogiska mötena sker. Det har 

skrivits mycket om en skola för alla och ledarstilar och nu behövs kunskap om hur teori bör 

omvandlas och appliceras i praktik i förskola och skola.  
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 Bilaga 1: Pedagogerna 

 

Till pedagoger i xyz förskola 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om skapandeverksamheten i förskolan, kommer att utföras 

inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Josefin Jansson som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

observeras i min arbetsmiljö, samt att skapandeaktiviteter och samspel kommer att analyseras. 

Jag är införstådd i vad studien innebär för mig och ger mitt samtycke för deltagande i studien. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas.  

 

Mitt namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

.......................................................................  

Underskrift   

 

Blanketten lämnas i utmärkt mapp på förskolans avdelning 
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Till pedagoger i xyz förskola 

Information om en studie av skapande i förskolan 

Jag är lärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Studien går ut på att undersöka skapandeverksamheten i förskolan. Jag kommer att använda 

mig av observation för att få en inblick i hur skapandet i förskolan går till. Jag kommer att 

titta på vad som skapas, hur det görs och vad som sägs.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa er under några timmar då skapande 

aktiviteter förekommer. Jag kommer att samla in data genom att observera och dokumentera 

vad som händer i dessa aktiviteter under några timmar utan att medverka på annat sätt och 

utan att påverka era vanliga aktiviteter. Jag kommer att anteckna för hand och använda mig av 

ljudinspelning för att dokumentera.  

Datainsamlingen kommer att ske under mars och april månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Om ni är positiva till deltagande, undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande 

och skickar in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra 

att kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

Studiens handledare: Karin Hjälmeskog 

Tel:-  e-post: karin.hjalmeskog@edu.uu.se 

Uppsala den 09-03-2018 

 

Josefin Jansson, Josefin.Jansson.9130@student.uu.se  

  

mailto:Josefin.Jansson.9130@student.uu.se
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Bilaga 2: Barn och vårdnadshavare 

 

Till vårdnadshavare för barn i xyz förskola 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om den skapande verksamheten i förskolan, kommer att 

utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Josefin Jansson som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

observeras i sin skolmiljö, samt att aktiviteter och uttalanden mitt barn gör kommer att 

analyseras. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat mitt barn 

har förstått detta och vill delta i studien. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 
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Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

Blanketten lämnas i utmärkt mapp på förskolan 

 

Till vårdnadshavare för barn i xyz förskola  

Information om en studie av skapande i förskolan 

Jag är lärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Studien går ut på att undersöka den skapande verksamheten i förskolan. Jag kommer att 

använda mig av observation för att få en inblick i hur skapandet i förskolan går till. Jag 

kommer att titta på vad som skapas, hur det görs och vad som sägs.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert barn under några timmar då skapande 

aktiviteter förekommer. Jag kommer att samla in data genom att observera och dokumentera 

vad som händer i dessa aktiviteter under några timmar utan att medverka på annat sätt och 

utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Jag kommer att anteckna för hand och använda 

mig av ljudinspelning för att dokumentera.  

Datainsamlingen kommer att ske under mars och april månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
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Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att 

delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och skickar in 

den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta 

mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

Studiens handledare: Karin Hjälmeskog 

Tel:  e-post: karin.hjalmeskog@edu.uu.se 

Uppsala den xx-xx-2018 

Josefin Jansson, Josefin.Jansson.9130@student.uu.se 


