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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie var att observera lärandet i ett aktör-nätverk mellan aktörerna i 

förskolors ateljéer. Detta för att observera hur nätverket ansluter till nya aktörer, vilka 

olika nätverk som kommer samman och hur aktörerna reagerar gentemot varandra. 

Studiens empiriska material är insamlat genom videoobservationer. Empirin är 

analyserad genom aktör-nätverksteorin (ANT), för att synliggöra icke-mänskliga och 

mänskliga aktörer i ateljéns nätverk. Begrepp som använts i bearbetningen av analysen 

är icke- mänsklig agens och generaliserad symmetri.  

Studiens resultat visar på att materialets deltagande i ateljén kan bero på kompetensen 

hos pedagogen. Vid en högre kompetens hos pedagogen kan skapandeprocessen ge ett 

meningsfullt lärande i förskolans ateljé, detta då de icke-mänskliga aktörerna har 

möjlighet att deltaga i nätverket.  

 

 

 

Nyckelord: Posthumanistiskt perspektiv, ANT, aktör, förskola, estetik, ateljé, lärande, 

pedagog, barn. 
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Förord 

 

 

Vad är estetik? 

Är skapandet i ateljén för nöjets skull? 

Kan det läras i ateljén? 

Vilka medverkar i ateljén? 

Frågorna har varit många under arbetets gång… 

 

 

För oss är estetikens del i ateljén inspirerande, lustfylld och lärande, det är en plats där 

olika aktörer kan komma samman och skapa meningsfullhet. Genom denna skrivprocess 

så har ateljéns olika aktörer presenterat sig för oss och hur de kan ta del i förskolans 

verksamhet.  

Vi önskar tacka alla medverkande i denna studie. De icke-mänskliga och mänskliga 

aktörerna i medverkande förskolors verksamheter samt alla uppmuntrande och stöttande 

lärare och kurskamrater vid Högskolan i Halmstad.  

Tillsammans har vi dragit strån till stacken och producerat denna studie om estetik ur ett 

posthumanistiskt perspektiv, därav önskar vi även säga ett stort tack till varandra för all 

kunskap som vi nått via skratt och genom tårar i denna skrivprocess.  

Men det absolut största Tacket önskar vi ge till våra familjer som funnits där för oss i 

vått och torrt under de senaste 3,5 åren.  

 

 

 

Stort Tack till Er alla! 

från oss båda 

Caroline & Cecilia 
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1 Inledning 

Redan i de första barnträdgårdarna under slutet av 1800-talet, som var grunden till dagens 

förskola i Sverige, var estetiken en viktig del av den pedagogiska verksamheten. I studien 

Från görande till lärande och förståelse (Asplund Carlsson, Pramling & Pramling 

Samuelsson, 2008) så skrivs filosofen Immanuel Kants förklaring av estetik fram som en 

förnimmelse, där estetiken kan upplevas som gripande, härlig och attraktiv. Estetiken kan 

emellertid även ses som ett kommunikationsmedel, där det är möjligt att förmedla känslor, 

tankar samt upplevelser (Blatt-Gross, 2013). Estetik handlar inte bara om att skapa i olika 

uttrycksformer, utan även att skapa sig en identitet samt förståelse för materialet och tillit till 

sin egen förmåga (Palmer 2007 ref i: Gouzouasis & Ryu, 2015). Genom detta blir det möjligt 

att stärka sin yrkesroll som lärare och känna trygghet i det som skall presenteras eller 

åstadkommas (Palmer 2007). Estetiken som uttrycksform och dess fördelar för lärande 

diskuteras i den rådande samhällsdebatten. Estetiken inom förskola och skola förbiser 

möjligheterna att låta varje enskilt barn utvecklas genom ämnet och därigenom nå en högre 

kunskapsnivå. Denna möjlighet skulle kunna gynna alla elevers lärande progression inom alla 

ämnen, praktiska likväl som teoretiska. Debattörerna skriver fram en önskan om att det 

styrdokument som ligger till grund för förskolans verksamhet är i behov av en revidering. 

Detta för att ge aktuell forskning och beprövade erfarenheter ett större utrymme i de mål som 

finns för förskolan (Edlund. B, Månsson. L, Bjursell. G, Lagercrantz. H. 2013, 5 sep). Inte 

heller i den senaste reviderade utgåvan av läroplanen, finns det någon förändring i förhållande 

till den som kom ut sex år tidigare estetikens mål är de samma som i tidigare utgåva, 

nämligen att barnen ska ges utrymme att utveckla sin kreativa förmåga, sina olika vägar att ge 

uttryck genom bland annat bild (Skolverket, 2010, 2016a). Även de allmänna råden från 

skolverket är att förskolans miljö bör stimulera barns kreativa uttrycksvägar, genom att 

erbjuda ett varierat material (Skolverket, 2016b). Denna kunskap som förskolan lägger 

grunden till följer sedan med barnen upp i skolan, där de förväntas ha utvecklat en kreativ 

förmåga samt även ha fått ett intresse för att ta del i det estetiska som samhället erbjuder 

(LGR, 2011). Tidigare forskning visar att estetik ses som pausutfyllnad det vill säga som ett 

sätt att fördriva tiden, vilket inte kan ses som kompatibelt med de styrdokument som är 

framskrivna för förskolans verksamhet (Wetterholm, 2001). Estetiska lärprocesser ses som 

medel för att öka barns kunskaper inom andra ämnen, som matematik och läs- och 

skrivinlärning och tydligare mål i förskolans läroplan behövs för att på så vis stärka estetikens 

betydelse för barns lärprocesser samt välmående i förskolans verksamhet (Holmberg, 2014). 

Vikten av att kunna reflektera över det som sker eller har skett i verksamheten gör det möjligt 

att nå en högre förståelse för det som erfarits (Burman, 2007).  

 

Inom Reggio Emilia pedagogiken talas det om miljön som klassas som den tredje pedagogen 

och dess betydelse för barns utveckling. I en miljö med mångfald av estetiskt material blir det 

möjligt för barnen att utforska sina olika uttrycksvägar (Tarr, 2001). Förutfattade meningar 

kring barns val av material kan leda till att inte allt estetiskt material finns tillgängligt för 

barnen i skapande processen i förskolans ateljé, det är pedagogerna som styr deltagandet  
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(Wetterholm, 2001). Fokuset kring estetiken läggs istället på att ha roligt, eftersom 

pedagogerna förringar lärandet i estetiken vilket innebär att lärande förbises (Lindgren, 2006). 

Estetik kan ses som en väg till kunskap (Holmberg & Zimmerman Nilsson, 2014). Merparten 

av tidigare forskning på detta område har utgått från ett sociokulturellt perspektiv, vilket 

innebär att de har fokuserat på barn, pedagoger och vad de gör med det estetiska materialet. 

Detta innebär att de forskat kring vad barnet kan göra med materialet, framför vad materialet 

kan göra i samspel/symbios med barn och pedagog inom ett aktör-nätverk. Denna studie 

syftar till att skifta fokus och istället inta ett posthumanistiskt perspektiv, där materialet 

benämns som de icke-mänskliga aktörerna, och pedagoger samt barn som de mänskliga 

aktörerna. För denna studie är det relevant att vända på det konventionella synsättet och se på 

vad materialet kan göra i aktiviteten genom ett posthumanistiskt perspektiv, där icke-

mänskliga samt mänskliga aktörer ses som likvärdiga (Åsberg, Hultman & Lee, 2012). 

Tidigare forskning har visat på att barns lärande uppmuntras genom att ge utrymme till de 

estetiska uttrycksvägarna; genom estetiken kan ett övergripande lärande ske (Wetterholm, 

2001). Därför genomförs denna studie, eftersom en problematik observerats kring de olika 

aktörernas medverkan i förskolans ateljéer. 

1.1 Bakgrund 

Under förskollärarutbildningens gång har intresset för estetik växt fram hos oss. Detta under 

kurser som estetiska lärprocesser och samspel, valfri fördjupning samt verksamhetsförlagd 

utbildning, där fördjupning skett av estetik både i praktik och tidigare forsknings empiri. 

Därigenom har likheter samt olikheter uppmärksammats mellan hur teori och praktik ter sig, 

inom det estetiska ämnet bild vid förskolans verksamhet. Under hela arbetsprocessen gång 

med denna studie, så har fördjupningar i tidigare forskning skett. Utformningen av studien har 

varit en levande process, där texten har fått utvecklas i samspel med den tillkomna kunskapen. 

Genom flertalet sökvägar har tidigare forskning och för denna studie relevanta artiklar hittats 

(se bilaga 1). Under denna sökprocess så uppstod en snöbollseffekt, där den ena forskningen 

eller artikeln ledde oss vidare till nästa (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Genom detta har 

fördjupning skett av estetiken som uttrycksform, barns lärande i och genom estetik, 

pedagogers förhållningssätt till estetik, estetikens position i förskolans styrdokument och hur 

estetiken hanterats i media. De tidigare studier och forskning av estetikens roll i förskolans 

samt skolans verksamheter som vi tagit del av är genomförda genom sociokulturellt 

perspektiv (Vygotskij, 1995), (Dewey, 1934), (Forsberg Ahlcrona, 2002), (Wong, 1997), 

fenomenologiskt perspektiv (Holmberg, 2014), (Morrison, 2013), (Wetterholm, 2001), 

(Karlsson Häikiö, 2007), (Wong, 1997), (Änggård, 2005) och posthumanistiskt perspektiv 

(Holmberg & Zimmerman Nilsson, 2014), (Saldanha, 2012). Gemensamt för majoriteten av 

dessa studier är att estetikens material har en sekundär placering, studierna utgår från barnet, 

verksamheten eller pedagogen. De studier som lyfter materialets betydelse har en anknytning 

till Reggio Emilias pedagogik (Tarr, 2001), där estetikens ses som en del av det pedagogiska 

lärandet. Vi upplevde en avsaknad av studier som utgått från estetikens material i tillgång och 

tillgänglighet av estetiskt material i förskolornas ateljéer. Detta väckte viljan att fördjupa 

kunskapen av hur estetiken ges möjlighet att deltaga eller inte deltaga i lärandeprocesser vid  
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förskolors ateljéer. Genom det posthumanistiska perspektivet så ser denna studie på helheten i 

ateljén, alla komponenter är likvärdiga delar i lärprocessen. 

1.2 Problemformulering 

Tidigare observationer har skett i förskolans verksamheter av hur det estetiska materialet i 

ateljéerna varierat i tillgång och tillgänglighet för barnen. Detta kan uppfattas som en 

problematik när det sker en begränsning av det estetiska materialets medverkande. Vilket gör 

att denna problemformulering utgår från ett behov att se på vilka deltagande aktörer det är i 

förskolans ateljé (Rienecker, 2016). För denna studie är det därför relevant att genomföra nya 

observationer ur posthumanistiskt perspektiv, för att se hur det estetiska materialet är aktivt i 

nätverk.  

Tidigare forskning visar på hur lärande genom, med, i estetiken begränsas när det inte finns en 

bredd av material till exempel kulört papper, färgpennor, lim och vattenfärg i verksamheten 

att ta del av för barnen. Det estetiska material som används styrs enligt tidigare forskning av 

pedagogernas tolkning av vad som är relevant för aktiviteten (Wetterholm, 2001). 

Begränsningen av material minskar möjligheten för barns lärande, estetiken blir endast 

pausutfyllnad, ett tidsfördriv (Lindgren, 2006).  

Denna studie kommer se på material och människor som likvärdiga aktörer, med aktörskap i 

aktivitets aktör-nätverk. Genom det posthumanistiska perspektivet aktör-nätverksteorin 

(ANT) kan det uppmärksammas hur materialet i dess aktörskap har inverkan i nätverket det är 

delaktigt i eller faller ifrån och hur ett lärande påverkas av detta. 

1.3 Syfte 

Syftet är att observera lärandet i ett aktör-nätverk mellan aktörerna i förskolors ateljéer. Detta 

för att observera hur nätverket ansluter till nya aktörer, vilka olika nätverk som kommer 

samman och hur aktörerna reagerar på varandra. Genom att analysera observationer av 

aktiviteter i ateljén utifrån detta posthumanistiska perspektivet (ANT), i relation till tidigare 

forskning, så kan nya reflektioner ske kring deltagande, innehåll och innebörd i den estetiska 

skapandeprocessen i förskolan. 

1.4 Forskningsfrågor 

 Hur utvecklas lärandemöjligheter i aktör-nätverk när aktörer kommer samman eller 

faller ifrån? 

 

 Vad kan påverka aktörernas deltagande i aktör-nätverk i förskolans ateljé? 
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2 Tidigare forskning 

En viktig utgångspunkt för denna studie är den tidigare forskningen inom området vilket 

innefattar artiklar och akademiska avhandlingar. Forskningen behandlar lärande genom eller 

med estetik i förskola och skola, hur pedagogerna uppfattar estetiken samt hur möjligheterna  

för estetiken att ta del i verksamheterna kan te sig. För denna studie är denna tidigare 

forskning relevant eftersom de hanterar vilka möjligheter det ges eller icke ges för ett aktör-

nätverk mellan mänskliga samt icke-mänskliga aktörer. Denna tidigare forskning har i 

följande stycke kategoriseras, baserat på relevans för denna studie.  

2.1 Lärande genom, med, i estetiken 

Estetiken som uttrycksform kräver att det finns ett egenintresse hos deltagande barn, den 

skapande processen utgår från barnet som ses ur ett sociokulturellt perspektiv. Bildkonsten 

behöver rörelseutrymme, det går enligt Vygotskij inte att förbise detta. I utvecklingen av 

barns konstnärliga skapande så finns fantasin, denna kan icke påtvingas eller begränsas, då 

mister den sin kreativa drivning, den behöver vara fakultativ, frivillig (Vygotskij, 1995). 

Att uppleva inom konst handlar om att tolka information och tidigare erfarenheter för att 

senare göra egna tolkningar av dem, detta är vad Dewey (1934) kallar för en konstupplevelse. 

En konstupplevelse kan vara en befrielse där det blir möjligt för individen att tolka och ge 

utlopp för känslor. Att tankar, upplevelser och känslor kan ges uttryck genom estetiken anser 

även Blatt-Gross (2013). Hennes forskning stödjer sig på teorier av Dewey och Vygotsky 

(Dewey, 1934, Vygotsky, 1971 ref i; Blatt-Gross 2013). Med estetik kan individen ges en 

förståelse för materialet, tilltro till sin egen förmåga samt utveckla sin personlighet (Palmer, 

2007). Estetik hanteras oftast som ett medel i förskolan. Genom de estetiska lärprocesserna 

kan en ökad kunskap ske inom andra ämnen. Detta kan innefatta läs och skrivinlärning samt 

matematik. Ett ökat välmående kan även uppnås i förskolans verksamhet genom barns 

estetiska lärprocesser, estetikens betydelse är av vikt (Holmberg, 2014). Detta synliggjordes 

inte i läroplanen (Skolverket, 2010), ett förtydligande där estetiken lyfts från medel till mål 

kan ge estetiken en högre status i dagens verksamheter (Holmberg, 2014). Tidigare forskning 

har undersökt barns erfarenheter av konstnärsmaterial samt hur möjlighet ges att utforska sina 

konstnärliga preferenser. De deltagande barnen i studien uttryckte sina känslor till konst 

genom ord som kreativitet, njuta och kärlek, alla orden är av positiv klang. Det framkommer 

även att barnen i studien föredrar konstskapande som kan ses som ostrukturerat men där 

uppmuntran för uttryck och kreativitet finns. De barn som givits möjlighet att uppleva samt 

skapa konst tidigt i livet hade en positiv inställning till skapandet av konst. Majoriteten av 

barnen hade erfarenhet av flertalet konstformer, både i skola och hemmet. Barnen hade 

kommit i kontakt med konstformer som till exempel teckning, färg, papper och lera, där de 

getts möjlighet att uttrycka sig både två och tredimensionellt Morrison (2013).  

 

För att ge ett brett spektrum av material för barns kreativa uttrycksvägar presenteras i tidigare 

forskning av Wetterholm (2001). Det material som barnen väljer motsvarar inte alltid de 

vuxnas förväntningar, ett exempel som ges är att när barnen gavs tillgång till de klassiska 



Caroline Nielsen 

Cecilia Persson 

5 
 

färgkritorna samt blyerts valde barnen blyerts. En förklaring kan vara att det inte var de 

traditionella pennorna för att skriva, utan blyertspennorna var ämnade till tecknande. Det är 

betydelsefullt vilket material som barnen ges tillgång till även inom den målinriktade 

undervisningen. I studiens resultat berörs även att eleverna kan behöva tid för tanke samt 

reflektion. Avsaknaden av detta sker eftersom bildämnet gestaltar sig i uppgifter utan mål, det 

blir en pausutfyllnad att rita och måla. Att se och iaktta, att framställa bilder, att tolka bilder 

samt att använda bilder, är de fyra funktionerna som observeras genom ämnesteoretiska samt 

didaktiska grupperingar inom Wetterholms forskning. I detta didaktiska lärandet inkluderas 

även de fyra aspekter som estetiska ämnet bild inkluderar, det är att lära sig avbilda, att lära 

sig göra bilder av pragmatiska skäl, att kunna ge uttryck för sina känslor samt att uttrycka sig 

konstnärligt genom bilden. När det bedrivs lärande genom det redan etablerade och beprövade 

innehållet i bild så finner pedagogen lättare sin roll. Pedagoger i förskolans verksamhet 

tendera att stanna kvar inom det traditionella och etablerade ämnesinnehållet, vilket kan göra 

det svårt att utveckla verksamhetens bredd av material (Wetterholm, 2001).  

 

I den recension som Thörnquist (2012) skrivit om boken Konstens betydelse. Om konstarter 

och litteratur i skola och samhälle (Hjort, 2011), så framgår kritik till det begränsade 

utrymme som estetik har i läroplanen och de begränsade timmar det ges i praktiken. Kritik 

mot estetikens innehåll i praktiken ges även, estetikens konstnärliga dimension utelämnas och 

kvar blir ett lärande eller en avsaknad av lärande då barn anses lära genom ämnet bara de 

själva får skapa och uppleva. Detta kan resultera i att estetiska ämnens presentation till barnen 

blir begränsat, med färre metoder och arbetssätt samt svagare resonemang och didaktik. En 

svaghet i utbildningen av pedagoger uppmärksammas, Hjort (2011) anser att ämnena delas 

upp mellan den rationella kunskapen och den estetiska. Estetik som bedrivs i verksamheter 

tenderar att vara ett ämne där redan etablerade metoder och arbetssätt har ett företräde före ett 

nytt tänk. Flertalet kända och etablerade konstnärer har nått framgång genom att utmana 

rådande normer tack vare sin vilja att lära och utveckla nya arbetsmetoder och uttryckssätt. 

För denna utveckling krävs att individen vill lära, är nyfiken, har fantasi samt mod, något som 

inte är unikt för just estetiken utan kan ses även inom andra kunskapsområden. Genom att 

pedagogerna tar vara på möjligheten till en pedagogisk kontext som sträcker sig över 

gränserna, så anser Hjort att det kan ges ett större utrymme till utveckling för barnen inom 

bland annat estetiken (Hjort, 2011). 

 

Lärande kan ske genom skapande processen, som ger utrymme för identiteten att utvecklas 

eftersom inre samt yttre impulser möts. Kreativiteten i processen kan placera barnet i nuet och 

en känsla av flow kan infinna sig, vilket beskrivs i doktorsavhandlingen av Karlsson Häikiö 

(2007). Det material som barn har tillgång till är avgörande för slutresultatet, vilket ger barn 

utrymme att sammankoppla sina olika nivåer av medvetenhet. Ur det lär sig barn att binda 

samman och förstå sina olika nivåer av konkret samt abstrakt tänkande. Detta genom att de 

ges möjlighet att ta del av adekvat material för att nå ett lärande genom att hantera de estetiska 

uttrycksvägarna. Karlsson Häikiö (2007) beskriver även bildpedagogiskt arbete i Reggio 

Emilia. En mer ingående presentation av Reggio Emilia pedagogiken återfinnes under tema-

rubrik 2.3 Estetiken i Reggio Emilia.  
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När barn ges utrymme till att skapa på egen hand framgår det att de estetiska aspekterna är 

viktigare för barnen än att bilden är representativ enligt den studie som Änggård (2005) 

genomfört. Barn använde sig av nyfikenhet och kreativitet för att finna nya uttryck i 

kombination med deras tidigare erfarenheter. Via kommunikation mellan barn i skapande 

processer kan bildskapandet i gruppen utvecklas. Gruppens dialog kan ses genom bilder som 

barnen skapar, bilderna befinner sig inom samma genrer de påminner om varandra när det 

gäller sammansättning, innehåll och val av vilket material som nyttjas. Barnen blir även 

inspirerade av det material som pedagogerna producerar, barnens appropriering ses i konsten 

(Änggård, 2005). Barn och pedagogers samarbete, inspiration och dialoger kring det estetiska 

skapandet synliggörs även i konstruerandet av handdockor i artikeln Handdockor som en 

metodisk infallsvinkel i förskolan/skolan (Forsberg Ahlcrona, 2002). Där skapandet av 

handdockorna i artikeln är en estetisk process där det ges utrymme till flertalet genomtänkta 

beslut. För att konstruera en docka behövs det göras flertalet ställningstagande kring val av 

material, dess färger, eventuella mönster och dockans former ska ta form och tillsammans 

skapa en handdocka. Vilket även ger ett utrymme för att använda sig av olika estetiska 

tekniker för att nå det önskade målet. Handdockan presenteras som ett objekt som tar form 

som ett subjekt när den hanteras av pedagoger och barn. Det skrivs fram som ett lockande 

möte mellan skilda världar, verklighet och fiktion, en dimension som Forsberg Ahlcrona 

(2002) anser lockar både barn och vuxna. 

2.2 Pedagogens roll i den estetiska verksamheten 

Dessa skilda världar introduceras i verksamheten genom estetikens diskurser. Där de 

problematisera med avseende på makt och kontroll hanteras genom diskursanalys i Att skapa 

ordning för det estetiska i skolan- Diskursiva positioneringar i samtal med lärare och 

skolledare skriven av Lindgren (2006). I doktorsavhandlingen diskuteras skolan som en arena 

för normalisering, styrt av de begränsningar som befinner sig inom de dominerande 

diskurserna, detta påverkar både barn och lärare. Normalisering ses inom estetiken, barn anses 

kunna närma sig den för skolan vedertagna normen genom att estetik används som medel, en 

stöttande del för att nå mål inom andra ämnen. Avhandlingen behandlar även normaliseringen 

som en passage, de barn vilka ses som problembarn kan frigöras genom estetiken och 

därigenom bli en bättre människa, nå en helhet. Samtidigt så presenteras estetik som ämnen 

där fokus ofta kan ligga på att ha roligt, och barnen förväntas därefter på egen hand ta till sig 

kunskaperna kring ämnet. Pedagoger utan adekvat kunskap inom estetik ses inte som en 

nackdel i verksamheten utan som en deltagare som kan fokusera på att de har roligt, utan 

större krav på pedagogik och ämneskunnande. Detta ger den estetiska kunskapen en mindre 

stabil form som objekt, vilket innebär att maktbalansen uteblir och kunskapsproduktionen 

stannar av och risk finns att delar av verksamhet och barnen stängs ute (Lindgren, 2006). 

Objektet i detta fall estetiken, kan enligt Nielsen (1994) endast förstås i relation till 

människan, subjektet. Objekt och subjekt framställs i texten som två poler med tät förbindelse 

mellan varandra, detta i kommunikationen mellan estetikens lager av mening och medvetande 

hos människan. 
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Att ge utrymme och goda möjligheter till lärande tas även upp i den studie som genomförts av 

Asplund Carlsson, Pramling, Pramling Samuelsson (2008). Ett av de centrala begreppen i 

studien är lärandets akt, de andra är lärandets objekt samt metakognitiva samtal. Inom 

lärandets akt beskrivs hur barn lär samt hur lärare skapar förutsättningar till lärande. Med 

lärandets objekt så avser studien det lärande som lärarna önskar utveckla en kompetens hos 

barn kring och i de metakognitiva samtalen så kan barn kommunicera kring sitt lärande. De 

deltagande lärarna har genom studien utvecklats så de uppfattar sig som mer delaktig och mer 

medvetna kring upplägget av de estetiska aktiviteterna, med större möjlighet att arbeta med de 

ur ett lärandeperspektiv. De har börjat lyssna mer på barnen och gett dem ett större spelrum 

för uttryck, något som även innebär att lärarna bitvis släppt kontrollen och lämnat mer 

utrymme till barnen. Studien ser dock det som lämpligt att reservera sig för att det kan ha 

skett en förändring i lärarnas tal kring lärande utan att för den saken vara förankrat i själva 

lärandet (Asplund Carlsson, Pramling, Pramling Samuelsson, 2008).  

 

Förskolepedagogers föreställningar och praxis för konstundervisning undersöktes i studien 

Preschool teacher's conceptions and pratices of art education (1997). Denna studie 

observerade även hur detta kan skilja sig åt mellan erfarna och oerfarna pedagoger, samt hur 

sambandet mellan pedagogernas föreställning och deras praktik såg ut. Grupperna av 

pedagoger, erfarna och oerfarna, lämnade svar om att barn genom konst kan lära sig 

personliga uttrycks vägar, kreativitet och färdighet. Men ingen av ovan nämnda grupper 

kunde precisera vad som lärts genom konst eller vad som lärts om konst. Det framkom även 

att den uppfattning som pedagogerna hade kring vad barn borde lära sig genom och om konst 

skilde sig från vad deras barngrupper lärt sig i praktiken. Barnen hade till stor del lärt sig att 

producera konst, men inte att betrakta, reflektera och samtal om konstverken, något som 

begränsades genom brister i barnens kunskap. För att barnen skulle kunna betrakta, reflektera 

och samtala om konst, behöver pedagogerna ge barnen en kunskap kring både tekniker och de 

olika processerna i det artistiska (Wong, 1997). I Lyssnandets pedagogik- etik och demokrati i 

pedagogiskt arbete (2005) så framkommer det att det finns en bredd av åsikter hos pedagoger 

i förskolans verksamheter, vilket kan ha som följd att aktiviteter och planering kan ta 

splittrade vägar. Personalen vid förskolan bör även ta tillvara på och se möjligheter i sina 

olika förmågor, för att kunna se och ta vara på barnens olika förmågor. Detta kan stärka hela 

gruppen eftersom de är lyhörda och respekterar varandras olikheter och kan se varje individs 

styrka i gruppen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

2.3 Estetiken i Reggio Emilia 

I Malaguzzi: grundare av Reggio Emilias förskoleverksamhet (2014) framgår det att Reggio 

Emilia pedagogiken har inspirerats av olika teorier och pedagogiker som Vygotskij, Dewey, 

Piaget, Montessori m.fl. Någon läroplan inom pedagogiken har inte skrivits fram, en läroplan 

skulle enligt Malaguzzi (ref i: Smidt, 2014) leda till en skolundervisning utan innehåll, 

lärandet skulle gå förlorat. Inom Reggio Emilia har det arbetats fram arbetssätt som skall 

motsvara en läroplan i form av kortare projekt eller små teman i en serie, vilket genom ateljén 

och estetiken gör detta möjligt (Smidt, 2014). Tidigare forskning synliggör kontextens del i 

lärande, Tarr (2001) har studerat bland annat miljön vid förskolor i Italien samt USA och 
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Kanada. Det som framträder där är två helt skilda förutsättningar i förskolemiljöerna, Tarr har 

sett en tydlig skillnad mellan dessa skilda miljöer. De nordamerikanska förskolorna inriktas 

mot den kommande skolgången. Lokalerna är skollika med salar och korridorer, de estetiska  

verk som presenteras på väggarna är styrda av lärare åt likhet och skapade för barns lärande. 

Barnen ses som objekt, i behov av att matas med kunskap för den kommande skolgången. 

Studien uppmärksammar en tydlighet i vilka färger de skilda avdelningarna i Nordamerika 

ges tillgång till, de äldre barnens avdelningar är dominerad av tydliga primärfärger under 

tiden som pastellfärgerna har utrymme på de yngre barnens avdelningar. Det framgår även att 

pastellfärger kan finnas på de äldres avdelningar, då är det flickorna som använder det 

materialet, till exempel pennor. Denna färgskillnad uppmärksammas inte vid de Italienska 

förskolor i regionen Reggio Emilia i studien. Där presenteras istället tillgången till olika 

material samt inspirationskällor och att de vill ge barnen tillgång till alla sina språk genom ett 

multisensoriskt lärande. Miljön tar hänsyn till socialkonstruktivismen från Vygotskij samt 

pedagogiken från Dewey. Kontexten är uppbyggd kring ett centrum kallat Piazza och ses som 

den tredje pedagogen. Detta ger barn en möjlighet att utvecklas i en miljö som kan uppfattas 

som rik och med mångfald, barnens lärande kan bli mer omfattande eftersom de utforska sina 

uttrycksvägar genom estetikens material (Tarr, 2001).  

 

Förskolans fysiska miljö ses i Reggio Emilia som inbjudande, glädjefylld och stimulerande. 

Denna miljös konstruktion uppmuntra barn att ta del av och utveckla sina hundra språk. Inom 

Reggio Emilia pedagogiken innebär termen språk skilda ämnen, de skilda sätt barn kan 

kommunicera via för att nå en fördjupning av kunskap genom reflektion och tolkning genom 

omgivningen (Vecchi, 2014). Wallin, Mæchel & Barsotti (1981) har intervjuat olika personer 

som är engagerade i Reggio Emilia pedagogiken och dess estetiska utformning. Estetik och 

möjligheten till att ge uttryck i olika former grundas många gånger i begreppet fantasi. Fantasi 

är något som alla har i inom sig menar Rodari (ref i; Wallin, Mæchel & Barsotti, 1981) men 

det är inte för den sakens skulle som alla kan hantera och utveckla den. Fantasi består av olika 

mekanismer som gör det möjligt för olika grupper att utleva den, snickaren i sitt snideri eller 

konstnären i sitt artisteri. Nyttjandet av den egna fantasin gör det möjligt för den enskilde 

individen att skapa sin egen nisch, en egen tolkning vilket kan leda till oberoende av andras 

tolkningar och fantasier (Rodari ref i; Wallin, Mæchel & Barsotti 1981). Inom Reggio Emilia 

pedagogiken har det skapats miljöer som går under namnet ateljé, dessa ateljéer skall göra det 

möjligt för barnen men så även personalen att ge uttryck för sin skapande förmåga på så sätt 

att det stärker hela individen (Malaguzzi, Vecchi ref i; Wallin, Mæchel & Barsotti 1981).  

2.4 Det estetiska materialets aktörskap 

Under de senare åren har estetiken blivit föremål i en rad studier med posthumanistiskt 

perspektiv. De följande två studierna har utgått från det posthumanistiska perspektivet, men 

har två skilda teoretiska inriktningar. Enligt Holmberg & Zimmerman Nilssons studie 

Cyborger och rhizom i förskolans musikverksamhet- Posthumanistiska begrepp i rörelse 

(2014) som är genomförd med flertalet teoretiska infallsvinklar till exempel den feministiska 

teorin om cyborgen som ursprungligen kommer från Haraway (2008) och rhizom som är ett 

begrepp för materiell-semiotik hämtat från Deleuze och Guattari (Holmberg & Zimmerman 
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Nilsson, 2014). Denna studie hanterar de estetiska delarna inom området musik, med de 

aktörer som befinner sig inom den del av musikverksamheten som studien hanterar, detta är  

bland annat datorplattan och musik, vilka alla är aktörer som kan verka tillsammans med barn. 

Detta visar på att estetik kan placeras i en icke-hierarkisk samvaro där objekt- och 

subjektförhållandet suddas ut, vilket kan leder till att material tillskrivs ett aktörskap. Detta för 

att möjliggöra en kommunicerbarhet mellan de olika delarna i förskolans verksamhet, vilket 

kan innebära att kunskapsinnehåll, identitet och materialitet kan stötta utvecklingen inom den 

pedagogiska verksamheten (Holmberg & Zimmerman Nilsson, 2014). Estetik har studerats 

genom det posthumanistiska perspektivet av Saldanha (2012) i Aestheticism and post-

humanism. Där lyfts konst fram som materiell, det sätt konst representeras på ger utrymme till 

mer än miljöer och organismer. All konst har tagit sin första form inom geografi och biologi, 

något som ses tydligt inom arkitektur och skulpterande. Artikeln ser även på konst som något 

som håller på att bryta sig loss från den syn som varit kring konst, fångad i det mänskliga 

perspektivet, för att gå vidare till en icke-mänsklig agens. Dessa studier visar på att genom att 

ett ändrat synsätt på estetikens material och producerade alster så kan det påverka den 

pedagogiska verksamheten positivt. Denna studie har en förhoppning om att lyfta fram 

estetikens aktörer så en förändring av det sätt de ses på i ateljén kan ske. 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

I den forskning som presenterats ovan så framgår det att genom estetiken kan tankar och 

känslor hos individen ges utrymme. Förutsättning för detta är att det finns ett egenintresse hos 

individen och att fantasin ges utrymme utan begränsningar för att därav ge den egna 

tolkningen utrymme (Dewey, 1934), (Vygotskij, 1995). Genom att ett brett utbud av 

materialet är tillgängligt för barnet så kan barnets nyfikenhet, fantasi, mod och vilja att lära 

uppmuntras (Wetterholm, 2001). När estetiken i ateljén av barnen kan upplevas som 

ostrukturerad så ges de utrymmer för kreativitet. (Morrison, 2013). Det material som väljs av 

barnen är inte givet att det är samma som det material som den vuxne förväntar sig. Det 

estetiska materialet kan begränsas i verksamheten när pedagogerna inte utmanar sig, de väljer 

att bruka det material de är bekanta med (Wetterholm, 2001). Detta kan ske när 

ämneskunnande inte prioriteras hos pedagogen utan estetikens lärande förbises till förmån för 

att ha roligt (Lindgren, 2006). Genom att lärarna uppfattar sig som delaktiga och medvetna 

kan estetiken ges större del ur ett lärandeperspektiv. Denna studie uppmärksammade även att 

det kan finnas en skillnad i det pedagogen förmedlar sig göra i förhållande till det pedagogen 

verkligen gör (Asplund Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson, 2008). Pedagogers 

uppfattning av vad barn lär och deras kunskap, skiljer sig från det barn verkligen lär och har i 

kunskap av bild och konst (Wong, 1997).  

 

Miljön är en viktig faktor enligt Reggio Emilia för lärande genom estetiken, inom den 

pedagogiken så ses miljön som den tredje pedagogen och skapande rummen benämns som 

ateljéer (Tarr, 2001), (Malaguzzi, Vecchi ref i; Wallin, Mæchel & Barsotti 1981). I denna 

miljö finns det en bred tillgång av material både att inspireras av och skapa med (Tarr, 2001). 

Fantasi för skapande är något som finns inom varje individ, hur den utvecklas är individuellt 

(Rodari, ref i; Wallin, Mæchel & Barsotti, 1981). För att inte förhindra lärandet så har Reggio 
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Emilia valt att arbeta utan läroplan, de benämner ämnen som de hundra språken och vill ge 

varje barn tillgång till sina hundra språk (Malaguzzi, ref i; Smidt, 2014). När konst bryter sig 

fri från det mänskliga perspektivet, det synsätt som idag finns kring konst så kan konsten gå 

vidare till en icke-mänsklig agens (Saldanha, 2012). Materialet ges ett aktörskap när objekt 

och subjekt ses som likvärdiga utan hierarki. Den pedagogiska verksamheten kan utvecklas 

genom att bland annat materialiteten stöttar genom sin kommunicerbarhet (Holmberg & 

Zimmerman Nilsson, 2014). 

3 Vetenskapsteoretisk anknytning - 

Posthumanistiskt perspektiv 

I ett posthumanistiskt perspektiv kan många andra saker än människor anses ha aktörskap och 

ingå i produktiva relationer.  Enligt Donna Haraway kan detta ske i relationer mellan teknik 

och biologi, kultur och natur, människa och djur, fakta och fiktion, det virtuella och det reella 

(Haraway, 1983/1991 ref i; Åsberg, Hultman & Lee, 2012). Subjekt och objekt samspelar 

utan någon form av hierarkisk skillnad, de är likvärdiga i nuet där samexistens infinner sig 

och tillför en stimuli för själva livet. Ur ett posthumanistiskt perspektiv träder forskaren in i 

en värld där nuet står i fokus, där subjektet och objektet blir ett (Holmberg & Zimmerman 

Nilsson, 2014). Aktör-nätverksteori (ANT) är en teori inom posthumanistiskt perspektiv 

som utgår ifrån ett ontologiskt synsätt som innebär att både mänskliga och icke-mänskliga 

aktörer ingår i ett nätverk där alla komponenter/ aktörer har betydelse för nätverkets 

funktioner (Åsberg, Hultman & Lee, 2012). Att i sin tur undersöka de olika aktörerna i ett 

aktör-nätverk och hur de samverkar syftar Latour (2005) på med termen reassembling vilket 

innebär att det är möjligt att se när de olika aktörerna återsamlas i nätverket. 

 

Materiell-semiotiken är ett analytiskt förhållningssätt där aktörer i nätverket synliggörs, vad 

de kan åstadkomma samt effekt av det. Denna sammanslagningen mellan de skilda aktörerna i 

ett nätverk kan även benämnas som Black Boxing med vilket avses när de kan ses som en 

ändamålsenlig syntes, men när en aktör avviker så uppstår det en kris i nätverket (Latour, 

1987; Åsberg, Hultman & Lee, 2012). Ur ett posthumanistiskt perspektiv är det inte relevant 

enligt Ceder (2015) hur olika aktörer verkar, utan det är snarare det som kommer ur 

sammanhanget som har en inverkan på lärandet i ett aktör-nätverk. Aktörerna som tidigare 

sett som passiva kommer att ses som aktiva och därmed får en roll i ett aktör-nätverk. I och 

med detta ställs läraren inför ett ställningstagande som innebär att ta hänsyn till de olika 

aktörerna, mänskliga som icke mänskliga för att ett Black Boxing tillstånd skall bli möjligt 

mellan aktörerna i nätverket (Ceder, 2015). Ett analytiskt förhållningssätt inom 

posthumanismen är materiell-semiotik vilket innebär att det är möjligt att finna kopplingar 

mellan subjekt och objekt där en måste se bortom människans kultur. Materiell-semiotiken 

ger utrymme till ett utvecklande av analysinstrumenten för att nå resultat som är nästan lika 

mångfacetterat som den studerade företeelsen (Haraway, 2008). Kopplingar och relationer 

mellan objekt och subjekt och dess icke existens står i fokus inom posthumanismen. Åsberg, 

Hultman & Lee, (2012) återger vidare att icke-mänsklig agens beskriver hur icke-mänskliga 

aktörer bidrar till kunskapsutveckling bland mänskliga aktörer, vilket även kan ses genom 
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materiell-semiotik samt aktör-nätverksteorin ANT. Inom ANT så likställs de skilda aktörerna 

utan en hierarkisk ordning vid bemötandet av dem, vilket benämns som generaliserad 

symmetri. 

3.1 Aktör-nätverksteori, ANT 

Den posthumanistiska delen, ANT aktör-nätverksteori är bruklig vid studier som hanterar 

vetenskapliga och tekniska företeelser enligt det förtydligande som Latour gör i On actor-

network theory. A few clarifications plus more than a few complications (1990). ANT riktas 

oftast till de små komplexa nätverk som är del av stora nätverk (Fenwick, 2010). I denna 

studie används ANT som ett analysverktyg när estetikens aktörer i ateljéns nätverk 

observeras. ANT kan förekomma i olika sammansättningar av nätverk, dessa nätverk består 

av icke-mänskliga samt mänskliga aktörer. Samtliga aktörer verkar på samma nivå, detta 

innebär att det inte finns någon hierarkisk ordning bland de skilda aktörerna. Denna 

sammansättning av aktörer är beroende av varandra för att nätverket skall bestå, avviker en 

aktör hamnar nätverket i kris och till följd kan detta leda till att nätverket upplöses. Enligt 

Fenwick & Edwards (2010) kan ANT förklaras som ett overkligt moln som är i ständig 

rörelse där förmågan att tänja, minska och lösas upp verkar, genom detta blir det möjligt att 

förstå de olika aktörernas innebörd. Syftet med ANT är att förstå hur de olika aktörerna bildar 

ett nätverk med varandra och hur de bibehåller nätverket, hur de under denna tid skapar 

förutsättningar till bland annat ny kunskap hos de olika aktörerna. Detta i sin tur gör det 

möjligt att se hur dessa sammanlänkningar sker eller icke sker mellan de olika aktörerna och 

hur nätverket kan stärkas genom att olika nätverk länkas samman. Fokuset i ANT är främst 

när överläggning sker mellan de olika aktörerna för att ingå eller utebli i nätverket (Fenwick 

& Edwards, 2010). Inom ANT är det inte av vikt vad en aktör betyder, utan fokus läggs på 

vad aktören gör med nätverket, interaktion som uppstått mellan de olika aktörerna i nätverket 

har betydelse för dess funktion (Fenwick & Edwards, 2010). Teorin om ANT utgår ifrån att 

aktörerna skapar sig en identitet utifrån de interaktioner som förekommer i de nätverk som 

uppstår (Fenwick & Edwards, 2010). Ju längre ett nätverk får verka desto starkare och större 

blir det. Aktörer lokaliseras och formas så att de skall passa in i nätverksformen.  

Ett exempel på ett nätverk kan vara en förskola, i detta nätverk ingår, fastigheten, leksaker, 

barn, förskollärare, vikarier, förskolechefer, vårdnadshavare. Inom detta stora nätverket 

befinner sig mindre nätverk, det kan vara avdelning, rum och aktivitet. Studien genomförs i 

förskolors ateljéer, där nätverk kan bestå av möbler, estetiskt material som papper, penna, 

suddgummi med mera och barn, pedagoger.  

4 Metod, design och tillvägagångssätt 

I följande del hanteras val av metod för studien och urvalsmetod för val av medverkande. Det 

redogör även tillvägagångssätt och arbetssätt för att ge transparens till studiens genomförande. 

Avsnittet klargör även valet av posthumanistiskt perspektiv, hur det är relevant för denna 

studie, samt de etiska övervägande som studien ställt inför. 
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4.1 Val av metod  

En del av denna studies empiri bygger på data som är insamlat genom kvalitativa 

observationer. Observationer valdes för att det är en metod som är kompatibel med det 

posthumanistiska perspektivet. Detta innebär att de observerade aktörerna, mänsklig som 

icke-mänskliga ses som likvärdiga, de ges samma utrymme att deltaga i observationen 

(Holmberg & Zimmerman Nilsson, 2014). 

4.1.1 Kvalitativ studie 

En kvalitativ studie genomförs på en nivå där forskarna kan välja mellan metoderna intervju, 

videoinspelning, ljudupptagning, fältanteckningar, valet blev att observera genom 

videoinspelning. Olika grader av delaktighet av oss forskare skedde i observationen, valet av 

teknik var att dokumentera genom att använda oss av datorplattor (Lalander, 2015). Detta 

insamlade datamaterial analyseras utan en given analysmetod, strategierna för analys skapas 

av forskarna (Eidevald, 2015), vilket är kompatibelt med det posthumanistiska perspektivet. 

Detta resulterade i att analysen skett utifrån det posthumanistiska perspektivet där 

fokusområde är aktör-nätverk, ANT (Ahn, 2015) för att se vilket lärande som kan ske inom 

nätverket. Observationerna i denna kvalitativa studie var deltagande samt icke-deltagande. 

Vilket innebär att vid två av observationerna var forskaren närvarande och ansvarade för 

videoupptagningen. Medverkarnas kännedom om observationen kan göra att de beter sig 

annorlunda än om de inte hade observerats (Bryman, 2011). Vid andra observationer var 

forskarna passiva och en pedagog ansvarade för video upptagningen, vilket kan innebära att 

barnen påverkas så lite som möjligt av observationen (Eidevald, 2015). Vid analysen av 

videoupptagningen används en observationsmall (se bilaga 2) för att bibehålla fokus på de 

skilda områden som ligger grund till kommande tematisering. En kvalitativ analys utifrån 

observation lämpar sig för det posthumanistiska perspektivet eftersom det uppfyller studiens 

syfte, att se alla aktörer i förskolans ateljé. 

4.1.2 Deduktivt/ Induktivt 

Ett deduktivt arbetssätt innebär att studien tar avstamp i tidigare forskning och studier, för att 

därefter kunna påvisa samband mellan forskning och praktik. Ett induktivt arbetssätt däremot 

utgår från den empiri, som forskaren därefter söker fram teori och tidigare forskning till som 

matchar studien. Denna studie utgår från ett induktivt arbetssätt, då observationer har 

genomförts, men detta sker med utgångspunkt i ett visst teoretiskt perspektiv som präglar 

analysen av denna empiri. Efter att de analyserats med aktör-nätverksteorin så har ett 

samband med tidigare forskning uppmärksammats.  

4.1.3 Urval 

Urvalet av medverkande till observationerna skedde genom ett bekvämlighetsurval vilket 

innebär att verksamheterna samt de ansvariga kontaktpersonerna fanns tillgängliga i vårt 

kontaktnät (Bryman, 2011). De kontaktades för tillfrågas om ett godkännande att genomföra 
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observationer i deras verksamhet. I studien så genomfördes observationer det vid tre skilda 

verksamheter, placerade i tre skilda kommuner i Sverige. Vid dessa verksamheter fanns det 1-

5 stycken avdelningar, observationerna genomfördes på avdelningar med barn i ålder 2,5-5 år. 

Detta för att de kan ha en verbal kommunikation som är utvecklad så den är tillgänglig för 

förståelse för oss som yttre observatörer genom inspelat material (Bryman, 2011). 

Medverkande verksamheter uppfyller de krav som är satta för deltagande i studien. De har 

tillgång till en yta som kan definieras som ateljé, vilket kan vara ett enskilt rum eller 

avgränsad yta i ett större rum, ett rum i rummet. Dessa verksamheter har valts utifrån en bredd 

av utbildningsnivå hos personalen: barnskötare, pedagog i form av en förskollärare, 

ateljerista- vidare utbildad pedagog inom estetik, eller adekvat utbildning som deltar i 

observationerna. Alla vårdnadshavare till barnen vid aktuella avdelningar i utvalda 

verksamheter tilldelades en samtyckesblankett (se bilaga 3 & 4), av de som lämnade in ett Ja 

till deltagande så valde ansvarig personal ut grupperingar om minst tre barn till varje aktivitet.  

4.2 Tillvägagångssätt 

I uppstarten av denna studie gjordes det en mindmap (se bilaga 5) med idéer som återblickar 

på tidigare kunskap, samt de områden som framträdde som intressanta för en vidare forskning 

kring. Det arbetades fram en planering (se bilaga 6), detta för att ge en struktur i studiens 

genomförande. De idéer som växte fram var att det skulle genomföras semistrukturerade 

intervjuer med personal vid förskolor, både djupintervjuer och fokusgruppsintervjuer för 

analysering genom ett posthumanistiskt perspektiv. Inför detta arbetades det fram en 

intervjuguide (se bilaga 7) som underlag, den inkluderade frågor kring de estetiska aktörerna i 

ateljén (Bryman, 2011). För att nå alla aktörer i ateljén så är intervjuform inte aktuellt, de 

estetiska aktörerna i ateljén går icke att intervjua, det krävs observation för att se hur 

nätverkets olika aktörer deltar, faller ifrån, och hur ett lärande kan uppstå. Metodformen 

anpassades till det posthumanistiska perspektivet, intervju som metodform lämnades till 

förmån för observation. Detta för att få fram relevant material till studiens syfte, att observera 

aktör-nätverk i förskolors ateljéer. Dessa observationer har skett vid tre stycken förskolor, de 

har dokumenterats med datorplattor som har kamera. Detta gjordes för att göra det möjligt att 

granska materialet upprepade gånger, med fyra skilda observationsmallar (Eidevald, 2015). 

När producerade materialet analyseras genom observationsmallar så blir det strukturerade 

observationer. Dessa skilda mallar har olika fokusområden, genom att se på insamlad data 

med olika paradigm, som ger en möjlighet att se komplexiteten i observations underlaget 

(Bryman, 2011). Mallarna konstruerades med det posthumanistiska perspektivet som 

utgångspunkt, observationerna ska vara av sådan karaktär att det genom analysering blir 

möjligt att observera aktör-nätverket. Insamlat datamaterial transkriberas utifrån de paradigm 

som observerats för att synliggöra resultaten för vidare analys (Bjørndal, 2005). 

 

Innan insamling av material till denna studie skedde, så genomfördes det en pilotstudie. Den 

utgick från samma kriterier för deltagande och observerades genom videoinspelning som 

analyserades utifrån de observationsmallar som var skapade för studien. Detta för att testa 

validitet och reliabilitet i studiens utformning. Resultatet av pilotstudiens genomförande var 

att en breddning av antalet observationsmallar behövdes, ytterligare en tillfördes för att kunna 
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ta del av även de delarna i observationen (Boréus, 2015). För att kunna genomföra denna 

studies observation reflekterades det kring fördelar samt nackdelar med att ha en enskild 

verksamhet, eller två till fyra verksamheter alternativt ett ännu större antal verksamheter som 

deltagande i studien. Tre verksamheter valdes eftersom de uppfyllde satta kriterier samt ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Där genomfördes det fyra stycken observationer som 

dokumenterades genom videoinspelning. Detta för att få insamlad data från en så bred grund 

att icke någon verksamhet ska kunna känna sig preciserad inom studiens slutresultat, 

anonymitet är av största vikt (Öberg, 2015). För att kunna genomföra observationerna i 

förskolornas ateljéer där både personal och barn deltog så tilldelades personalen (se bilaga 3) 

samt vårdnadshavarna (se bilaga 4) samtyckesblanketter. Dessa blanketter skrevs fram utifrån 

vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper. Den personal som gav sitt godkännande att 

deltaga samt de barn vars vårdnadshavare gav godkännande för deras deltagande, kunde 

deltaga i studiens videodokumenterade observationer. Observationerna dokumenterades med 

hjälp av datorplattor. Efter att blanketterna samlats in så kunde barn och personal grupperas 

utifrån deltagande eller icke deltagande i denna studie. De med ett godkänt deltagande blev 

tillfrågade om att deltaga i aktiviteten. När observationerna genomfördes så informerades 

barnen verbalt om att aktiviteten kommer filmas samt att det går bra att när som helst avbryta 

deltagandet i aktiviteten, genom att lämna bordet (Bryman, 2011). 

4.3 Kodning av transkribering  

Genom att redan i uppstarten av arbetet påbörja en kodning där de skilda fokusområdena 

definierades så synliggjordes det upplägg studien kom att ta. Denna grundläggande kodning 

innebar en möjlighet att genomföra insamling av data med relevans för denna kvalitativa 

studie (Bryman, 2011). Insamlad data transkriberades för att anonymisera deltagande 

verksamheter och individer (Bjørndal, 2005). Individerna och verksamheter gavs fingerade 

namn. Under transkriberingen så skedde även en rensning av talspråkets ord som inte var 

relevanta för kommunikationens innebörd. Det var ord som: såsom, ehhh, mmm med flera för 

att skapa ett bättre flyt i läsandet. Efter transkribering så analyserades data genom skilda 

observationsmallar (se bilaga 2). När insamlade data analyserades strukturerat övergick 

arbetsdokumentets kodning till analysens tematiseringar, detta eftersom tidigare empirin knöts 

ihop med den nyproducerade data. 

4.3.1 Generalisering, reliabilitet, validitet 

Medverkande i denna studie har valts genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att både 

verksamheter och kontaktpersoner valts på grund av tillgänglighet i avstånd för oss som 

forskare (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurvalet innebär att denna studies resultat inte är 

generaliserbart. Studiens begränsade tid samt det begränsade antalet medverkande innebär 

även en begränsning av generaliseringsbarhet. Endast tre förskolor deltog i studien, ett större 

antal deltagare samt fler videoinspelade observationer hade kunnat ge större trovärdighet 

(Bryman, 2011). Dessa tre förskolor valdes med tanke på att de befinner sig i tre skilda 

kommuner. Detta för att undvika reflektioner där kommunen via top down styrt ledande- 

direktivet som kommer från högre instans, påverkar de estetiska icke-mänskliga aktörers 
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utbud och placering i verksamheterna (Rönnerman, 2012). Därför kan en lägre nivå av 

generaliseringsbarhet ske, eftersom det är tre verksamheter i tre skilda kommunen som 

aktiviteter i ateljéer observerats, vilket ger en bredd till studien. Studiens reliabilitet förstärks 

genom observationsmallarnas navigering. Dessa är efter konstruktionen testade i en 

pilotstudie, samt reviderade för att nå högre pålitlighet, detta så de är följdriktiga för studien. 

När verktyget observationsmall konstruerats, testats samt anpassats till studiens 

fokusområden, så är det för att nå större reliabilitet genom att förstärka verktygets 

trovärdighet. Observationsmallarna ger oss som forskare en möjlighet att återkommande se på 

insamlad data utifrån likvärdiga kriterier, vilket stödjer studiens nivå av intern reliabilitet. 

 

Den externa reliabiliteten är komplex för kvalitativa studier, detta eftersom det ställer krav på 

hög möjlighet till replikation av de observerade situationerna i förskolans miljö (LeCompte & 

Goetz 1982). Genom observationsmallarnas konstruktion så bibehålls fokus på det denna 

studie önskar undersöka. Validiteten på verktygen baseras på hur väl det möjliggör att 

observera det som ska observeras genom denna studie. Den externa validiteten baseras på 

studiens möjlighet till generaliseringsbarhet till andra miljöer, i detta fall förskolor. Den 

interna validiteten stärks av sambandet som finns mellan den tidigare forskningens slutresultat 

och denna studies observationer (LeCompte & Goetz 1982). Reliabilitet och validitet är två 

begrepp inom forskning, reliabilitet är en förutsättning för validitet, under tiden som 

reliabilitet kan finnas utan validitet (Bryman, 2011)  

 

När observationerna genomfördes filmades de medverkande i aktiviteterna. De blev inför 

detta informerade via samtyckesblanketter samt verbalt. Vilket innebär att de hade en 

medvetenhet om att observation av aktiviteten skedde (Bryman, 2011). En följd av detta kan 

bli försökskanin effekten - vilket innebär att deltagarnas agerande formas för att anpassas till 

det sätt de antar är förväntat av dem. Observerade individer kan även anta en roll i 

observationen som de format utifrån de antagande de gjort kring vad de tror forskaren anser är 

relevant för studien, detta benämns som rolleffekten. Denna påverkan kan bland annat ske då 

forskare deltar passivt i rummet med medverkande. Närvaron kan betytt en påverkansfaktor 

för de medverkande, forskarens direkta närvaro kan ha distraherat de medverkande (Webb 

m.fl, 1966 s. 13-20). I denna studie var det vid två observationstillfällen forskare i rummet, 

vilket innebär att observerade medverkande varit medvetna om närvaron samt att de 

observerades. 

4.4 Etiska överväganden 

Examensarbetet följer vetenskapsrådets fyra etiska principer vilka är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att alla som kommer att medverka i studien informeras om 

studien, de blir även informerade om att examensarbetet kommer att publiceras på DiVA. 

Samtliga i studien informeras om att medverkan är frivillig och att medverkan i studien kan 

avbrytas när som helst och att uppgifter används bara i studie för att sedan raderas. 

Samtyckeskravet används vid videoobservationen på förskolan. En samtyckesblankett har 

delats ut till vårdnadshavare samt personal på förskolan för att ge information om studien, där 
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personalen kan ge sitt godkännande till sin medverkan i studien. De barn som får ett 

godkännande från sina vårdnadshavare kommer att bli tillfrågade att delta i studien (se bilaga 

4). Konfidentialitetskravet innebär att alla som ingår i studien blir informerade om att alla 

uppgifter som förekommer i studien inte kommer att delas med obehöriga, materialet kommer 

efter avslutad studie att raderas. Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in under 

studiens gång endast kommer att användas i detta examensarbete (Bryman, 2011). 

5 Analys & Resultat  

Aktiviteter i ateljéerna som var representativa för förskolans vardagliga aktivitet, filmades. 

Under aktiviteterna så skedde skapande med estetiskt material. Den data som samlats in under 

studiens observationer har setts igenom med observationsmallar/schema som stöd. Det 

empiriska materialet har placerats under skilda tematiseringar, för analys ur det 

posthumanistiska perspektivet aktör-nätverksteori. Här under följer utdrag ur 

transkriptionerna av observationerna i förskolornas ateljéer. Dessa utdrag kommer analyseras 

med fokus på aktör-nätverkets konstruktion. 

5.1 Huvudet i vattnet & vikten av tillgänglighet 

Detta utdrag är från en aktivt i förskolans ateljé, där en ateljerista, sex barn och materialet 

papper, temperafärg och hinkar med vatten medverkar. Aktiviteten är placerad på golvet, 

kring det stora rektangulära pappret på 1x2m. Det sitter tre barn längs varje långsida, 

ateljeristan börjar vid en kortsida och rör sig under aktiviteten.  

5.1.1 Utdrag ur transkription från Förskolan Da Vinci: Temperafärg 

Ateljeristan Stina går bort till kortsidan av pappret och böjer sig ner och lyfter upp tråg med åtta 

stycken färgpuckar i olika färger placerade i trågets fördjupningar. 

Ateljeristan Stina säger: - Nu ställer jag en färgpalett här, och det är temperafärg heter dom, 

tempera, ibland kallar man dom för puckar. Varför tror ni man gör det? Ateljeristan Stina sätter ner 

två stycken rektangulära färgpaletter med åtta olika färger i varje, i varsin ände av pappret, pappret 

prasslar, när paletten rör vid det, paletten står stilla och pappret tystnar.  

Alfred säger: - För att dom är runda. 

Ateljeristan Stina säger: - För dom, kanske liknar puckar lite... 

Barnen sitter tysta vid sina namn runt pappret och iakttar pedagogen. Ateljeristan Stina går för att 

hämta mer material, hennes steg hörs som tassande när raggsockarna möter golvets yta. 

Ateljeristan Stina böjer sig ner vid den bortre kortsidan och tar upp två en liters hinkar med vatten 

i, gungar sakta, dess spegelbild förändras. 

Ateljeristan Stina säger: - Åååå nuuu gäller det att man är försiktig för nu kommer de, vad kommer 

det? 

Arvid svarar snabbt och högt: - Vatten! 

Alva, Angelika, Alfred och Adam svarar i kör: - Vatten! 

Agneta sitter tyst med sitt hår i munnen. 

Ateljeristan Stina sätter ner två hinkar på pappret, när de rör pappret så prasslar det till, vattnet i 

hinkarna gungar.  

Ateljeristan Stina säger: - Och vatten kan bliii, vältas ut, eller hur?  
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Alfred säger: - Ooo, jag trodde att du skulle hälla över allt och bomsch shomosch. Alfred drar med 

handen över pappret och gör ljud med munnen.  Handen stryks över pappret och det uppstår 

släpljud.  

Adam och Alfred sticker direkt ner händerna i vattnet i den ena hinken. Vattnet kommer i rörelse 

eftersom händer stick ner i hinken. Hinken rör sig lite i sidled eftersom händerna sticks ner. 

Pappret prasslar. 

Adam säger: - Ooo, wow! 

Alfred säger: - Tänk om man stoppar ner hela huvudet! Undertiden för Alfred huvudet mot hinken. 

Prassel från pappret hörs. 

Alla barnen börjar skratta, de rör på sig av skratt, pappret prasslar, vattnet gungar, hinkarna och 

paletterna står stilla. 

Ateljeristan Stina säger: Det gäller att man väntar, man kan bli lite ivrig! Ateljeristan Stina 

skrattar. 

 

Analys  

Platt placerat på golvet är det stora pappret som passeras då färgpuckarna hämtas fram av 

ateljeristan Stina. De åtta färgpuckarna är placerade i tråg med fördjupningar. Dessa tråg med 

färgpuckar benämns som färgpaletter av Stina, de placeras ut på pappret som prasslar när 

trågen möter ytan på pappret. När paletten står stilla så tystnar det prasslande ljudet från 

pappret. Därefter berättar hon för barnen att färgpuckarna heter temperafärg, hon berättar att 

de även kan kallas för färgpuckar. Under tiden står trågen stilla på pappret med dess 

färgpuckar i sig. Hur kan det komma sig att de kallas färgpuckar frågar hon barnen. Alfred 

svarar att det är för att de är runda. Ateljeristan Stina bekräftar att hon hört Alfred, genom att 

svar att de kanske liknar puckar. En tolkning av detta är att nätverket vidgas när den icke-

mänskliga aktören färgpaletten med dess aktör temperafärgpuckar ansluter till aktiviteten av 

den mänskliga aktören Stina. Alla barnen sitter runt det stora pappret, under tiden så går 

ateljeristan iväg till den andra kortsidan av pappret, när hon går över golvet för att hämta fram 

mer material till aktiviteten hörs ett tassande ljud från hennes strumpor när de vidrör golvets 

yta, när foten befinner sig i luften så finns inte det tassande ljudet. Hon lyfter med sig två 1 

liters hinkar med vatten som sakta gungar eftersom hinkarna kommer i rörelse. Stina vänder 

sig till barngruppen och förtydligar för de att de behöver vara försiktiga, och frågar barnen 

vad det är hon kommer med. Arvid svarar snabbt och tydligt - Vatten! De övriga barnen, 

förutom det barn som observerar och sitter med sitt hår i munnen, fyller direkt i - Vatten! 

Pedagogen ställer ner de två hinkarna med vattnet i, på pappret, när hinkarna möter pappret så 

prasslar pappret till, hinkarna står stilla när de placerats på pappret och vattnet i hinkarna 

fortsätter att gunga, detta kan ses på dess yta. Vad som kan observeras här är att den icke-

mänskliga aktören pappret är placerat på golvet, runt dess sidor sitter de mänskliga aktörerna.  

 

Nätverket vidgas än en gång när aktören Stina introducerar aktörerna hinkar och i hinkarna 

verkar ännu en aktör vatten. När aktörerna hinkar och papper kommer samman uppstår det ett 

prasslande ljud och aktören vatten gungar i hinkarna. De mänskliga aktörerna reagerar på den 

icke-mänskliga aktören genom att benämna den som vatten. Ateljeristan Stina berättar för 

barnen att vattnet kan vältas ut, vilket hon ber de bekräfta genom frågan: - Eller hur? Det är 

rimligt att anta att vattnets rörelse, vågor, kan uppfattas som inbjudande till att sammanflätas 

med genom sin existens, vattnet uppmuntrar upptäckarlusten. Alfred berättar för ateljeristan 

att han trodde vattnet skulle hällas ut, han väljer att förstärka sina ord med gester och 
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ljudeffekter. Han drar sin hand på pappret som ligger stilla på golvet, det uppstår ett släpande 

ljud, Alfreds hand rör sig över pappret. Adam och Alfred sticker snabbt ner sina händer i 

vatten som finns i hinken. Vattnet rör på sig eftersom händer tränger ner i det, händerna blir 

blöta när vattnet vidrör dem, hinken förflyttar sig lite i sidled, pappret prasslar till. Adam 

väljer att förmedla sin upplevelse av vattnet med orden - Ooo, wow! Alfred i sin tur 

reflekterar kring fler möjligheter att utforska vattnet, han för huvudet mot hinken, pappret 

prasslar troligen till på grund av rörelsen samtidigt säger Alfred: - Tänk om man stoppar ner 

hela huvudet! Detta möts av skratt från de övriga barnen i gruppen, även ateljeristan skrattar 

och berättar för barnen att det är bra att vänta även om en kan bli lite ivrig. När de skrattar så 

vidrör de pappret som prasslar, även hinkarna med vatten kommer i rörelse vilket gör att 

vattnet gungar. Trågen med paletterna står tungt stilla på pappret.  

Ett antagande kan göras, aktören vattnet via sin närvaro i nätverket påverkar aktören Adam på 

så vis att han kan föreställa sig scenario där de icke-mänskliga aktörerna kommer samman 

genom att vattnet hälls ut över pappret. Den icke-mänskliga aktören pappret reagerar på den 

mänskliga aktörens handling genom att ge ifrån sig ljud när hand och papper möts. Enligt vår 

tolkning så bidrar den icke-mänskliga aktören vatten inte bara med olika fantasier hos de 

mänskliga aktörerna, utan dess närvaro lockar även de mänskliga aktörernas nyfikenhet. 

Nätverket fortlöper, barnen väljer att placera sina händer i vattnet och därefter uttrycker ett 

wow under upplevelsen.  

5.1.2 Utdrag ur transkription från Förskolan Da Vinci: Suddgummi 

Detta utdrag är från en aktivt i förskolans ateljé, där en pedagog, tre barn och det estetiska 

materialet papper och blyertspenna medverkar. Aktiviteten är placerad vid ett rektangulärt 

bord, barnen sitter på stolar längs ena långsidan, pedagogen är placerad på en stol vid den 

andra långsidan.  

 

Ett papper ligger stilla på bordet, en blyertspenna är i Biancas hand. 

Pedagogen Frida säger till Bianca: - Vilken bokstav kommer sedan? 

Bianca svarar: - Sss. Bianca tittar på pappret, pappret ligger stilla på bordet. 

Pedagogen Frida svarar: - Är du sugen på att skriva det Bianca? 

Bianca svarar: - Jaaaa, med låg röst. 

Pedagogen Frida säger: - Ett Ssss, hur gör man det? och tittar på Bianca. 

Bianca tittar på pedagogen Frida och sedan på pappret, därefter skriver hon med en blyertspenna 

på pappret, ett skrapande, raspande ljud hörs när pennan möter pappret och ett streck blir synligt. 

Bianca lyfter pennan så tystnar det ljudet och strecket upphör. 

När hon är färdig håller hon i pennan och har blicken på pappret och säger med låg röst: - Såå? 

Pedagogen Frida svara: - Mmmm. Så gör du ett stort… 

På pappret gör Bianca ett stort S med blyertspennan, åter skrapar och raspar det, pappret ligger 

stilla på bordet. Hon håller kvar blyertspennan i sin hand när hon är färdig och säger: - Såå... Oj! 

Pedagogen Frida tittar på pappret, hon säger: - Vill du göra om det? 

Bianca sitter stilla och tittar upp på pedagogen Frida och tittar åter ner på pappret, som ligger stilla 

och svarar lågt: - Ja… 

Pedagogen Frida svarar: - Det såg ut som du ville göra om det, då gör vi om det. Skall vi se om jag 

kan hämta ett suddgummi? 

Innan Bianca hinner svara så reser sig pedagogen Frida från stolen, pappret rör sig. Frida går iväg 

från bordet, hon börjar leta i olika lådor i en hylla med material som finns i rummet. Efter att ha 
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letat i 8 sekunder säger hon till Bianca: - Jag hittar inget suddgummi. Ni får skriva nytt S... ovanpå. 

Bianca svarar inte, pedagogen Frida säger till Bianca: - Du kan skriva det här annars, och pekar på 

pappret och för det närmre Bianca. Pappret kommer i rörelse och förs längs bordets yta så uppstår 

ett skrapande ljud. Frida säger till Bianca: - Jag vet inte om du vill skriva det upp och ner …. eller 

hur du vill? 

Bianca skriver ett S, pennan möter pappret, det skrapar, det blir tyst eftersom Bianca slutar skriva, 

hon tittar upp på pedagogen Frida. 

Pedagogen Frida tittar på Bianca och säger högt: - Ja, vad bra, perfekt!  

Analys 

På bordet ligger ett papper helt stilla, Bianca sitter på en stol vid bordet, i sin hand håller hon 

en blyertspenna. Pedagogen Frida frågar Bianca, vilken bokstav som kommer efter den 

Bianca skriver. Bianca svara med ett utdraget - Sss och tittar på pappret som ligger stilla på 

bordet framför henne. Pedagogen Frida frågar Bianca om hon vill skriva bokstaven S. Bianca 

svara med låg röst: - Jaaa… När Bianca har sagt ja till att skriva bokstaven S, så frågar 

pedagogen Frida henne hur en skriver bokstaven S, samtidigt som hon tittar på Bianca. Bianca 

svara inte pedagogen Frida utan tittar bara på Frida för att därefter rikta sin uppmärksamhet 

mot pappret och med en blyertspenna skriva bokstaven S. Eftersom blyertspennan rör sig på 

pappret så uppstår ett skrapande och raspande ljud, på pappret avtecknas det ett streck av 

blyerts. När Bianca är färdig med bokstaven S så lyfter hon pennan från pappret, det 

skrapande, raspande ljudet och blyertsstrecket upphör. Bianca behåller blicken på pappret och 

håller kvar pennan i sin hand, hon säger: - Såå? Pedagogen Frida svara Bianca med ett m ljud 

och ber henne om att göra ett stort S. En tolkning av detta är att i nätverket befinner sig olika 

aktörerna och de kommer samman när den icke-mänskliga aktören blyertspennan möter den 

icke-mänskliga aktören papper tillsammans med den mänskliga aktören Bianca, nätverket 

fortlöper då blyertspennan kommer i kontakt med pappret och det uppstår ett streck. då 

Bianca väljer att göra som pedagogen uppmanat henne till genom att åter skriva på pappret 

med blyertspennan, ljudet av skrapande och raspande återkommer eftersom pennans spets 

möter pappret som ligger stilla. När hon finner sig färdig så lyfter hon pennan från pappret 

och håller den i sin hand, ljudet av skrapande och raspande upphör. Hon säger: - Såå… Oj! 

Pedagogen Frida tittar på pappret som nu har ett spegelvänt S på sig, hon frågar Bianca om 

Bianca önskar göra om bokstaven. Bianca tittar upp på pedagogen Frida för att sedan direkt 

titta ner på sitt papper som ligger stilla framför henne, och svarar Frida med ett lågt: - Ja. 

 

Pedagogen Frida tar enligt vår tolkning det för givet att Bianca önskar göra om sin bokstav, 

hon erbjuder sig direkt att hämta fram ett suddgummi till Bianca. Frida inväntar inte ett svar 

från Bianca, utan väljer att direkt lämna aktiviteten vid bordet, när hon gör detta rör sig 

pappret. Frida ska försöka hämta fram ett suddgummi som hon tror ska finnas någonstans 

ihop med materialet på en hylla en bit bort från bordet i rummet. Vad som kan observeras här 

är att aktören Frida uppfattar aktören Biancas som icke tillfreds med sin prestation. Frida 

erbjuder sig att leta upp en icke mänsklig aktör i form av ett suddgummi. Eftersom aktören 

Frida avviker från aktiviteten vid bordet, faller hon ifrån nätverket med aktörerna 

blyertspenna, papper och Bianca. Aktiviteten i nätverket stannar upp under tiden som aktören 

Frida avviker för att finna ett suddgummi, nätverket fungerar inte. Frida leta efter suddgummit 

under 8 sekunder, utan framgång, hon återvänder till bordet och uppmanar Bianca att skriva 

ett nytt S ovanpå det gamla och spegelvända S:et eftersom Frida inte funnit ett suddgummi. 
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Pedagogen Frida får ingen respons från Bianca, utan väljer att peka på pappret och uppmana 

Bianca att skriva det på det. Frida för pappret längs bordet närmre Bianca, ett ljud av 

skrapande uppstår när pappret dras längs bordets yta. Pedagogen Fridas agerande uppfattas 

som tvekande eftersom hon frågar Bianca om hon önskar skriva bokstaven S upp och ner, 

samtidigt som hon direkt frågar hur Bianca önskar göra. Bianca svarar inte verbalt på det 

pedagogen Frida säger utan väljer att skriva bokstaven S på pappret, det uppstår återigen ett 

ljud av skrapande eftersom pennans spets möter papprets yta. När det står ett rättvänt S på 

pappret så lyfter Bianca pennan från pappret och ljudet upphör, Bianca tittar upp på Frida. 

Pedagogen Frida tittar tillbaka på Bianca och bekräftar att Bianca har skrivit ett enligt Frida 

korrekt S, genom att benämna S:et som både bra och perfekt. Enligt vår tolkning undviks en 

kris i nätverket eftersom aktören Frida inte hittar aktören suddgummi åter ansluter till 

nätverket. Frida ber den mänskliga aktören Bianca att istället använda sig av de icke-

mänskliga aktörerna blyertspenna och papper för att åstadkomma ett S, på så vis fortlöper 

aktiviteten utan att aktörer faller ifrån nätverket. 

5.2 Är rönnbäret fäst vid glasburken? 

Detta utdrag följer en aktivt i förskolans ateljé, där en pedagog, tre barn och materialet 

glasburk, lim, silkespapper, rönnbär, frökapslar och glitter finns på det runda bordet som är 

120 cm i diameter, alla barn och pedagogen sitter på stolar placerade runt hela bordet. 

5.2.1 Utdrag ur transkription från Förskolan Rembrandt: Rönnbäret 

Axel lägger en liten klase rönnbär i sin glasburk, rönnbären klirrar i burken han greppar 

glasburken med handen, han slinter och får lim på fingrarna, känner på det kladdiga limmet som 

sitter på fingrarna. 

Pedagogen Lisa plockar upp rönnbärsklasen ur Axels burk och ger rönnbärsklasen till Axel. 

Axel tar emot klasen med torkade rönnbär ifrån pedagogen Lisa, rönnbärsklasen trycks ihop. Axel 

säger: - Sätta de…. samtidigt som han försöker sätta de på burkens utsida, rönnbärsklasen trycks 

mot limmet som sitter på burkens yttersida, släpper från limmet och trillar av burken.. Efter två 

försök säger Axel: - De fastnar inte. 

Pedagogen Lisa lyfter upp burken och håller den liggandes. Axel försöker montera rönnbärsklasen, 

trycker till de, den släpper och trillar av. Pedagogen Lisa tar direkt upp rönnbärsklasen och 

försöker montera den på burken. Axel observerar vad Pedagogen Lisa gör, hon trycka till 

rönnbärsklasen mot burkens yttersida med lim, men när hon släpper så släpper rönnbärsklasen 

direkt.  

Pedagogen Lisa sträcker på sig och lutar sig lite tillbaka och säger: - Nä, de fastnar inte! 

Axel tar rönnbären med lim på i sin hand, tittar på pedagogen Lisa och säger: - Kan måla lite 

mer?! 

Pedagogen Lisa svar inte på Axels fråga utan säger istället: - Eller så kanske man kan sätta två på, 

Pedagogen Lisa pekar på burken som hon fortfarande håller i. Hon säger: - Prova det! Lisa lägger 

ner glasburken på bordet, ett dunk hörs. 

Axel tar loss rönnbären från kvisten och försöker i tystnad montera de på den nu liggande burken 

med lim på . Pedagogen Lisa utbrister: - Ja det går! 

Axel säger till pedagogen Lisa: - Här är ögonen… och rör vid rönnbären som sitter på burken. 

Pedagogen Lisa svara: - Ahh, är det ögon! 

Cornelia lägger ner sin pensel med lim på sin limburk och säger till pedagogen Lisa - Kan du 

hjälpa mig? 
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Pedagogen Lisa svarar inte Cornelia. 

Axel tittar på sin glasburk, han ser ett rönnbär trilla av, han tar upp det och försöker sätta tillbaks 

det på burken genom att trycka på det. Pedagogen Lisa ser detta och frågar Axel - Är det näsan? 

Nu kanske den vill sitta kvar? Pedagogen Lisa trycker på rönnbäret med sitt finger på Axels 

glasburk, hon släpper det, det sitter kvar på burken. Axel ställer ner burken på bordet, rönnbäret 

sitter kvar i limmet på burkens yttersida, Axel utbrister med hög röst - Ååå! Ingen runt bordet 

reagerar synligt. Axel sitter stilla med armarna hängandes längs sina sidor och bara tittar på sin 

dekorerade burk, efter 2 sekunder trillar rönnbären av från burken.  

Pedagogen Lisa vänder sig till Axel och säger högt - Neeej!. Hon sträcker ut sin hand och tar 

direkt upp rönnbäret från bordet och börjar försöka sätta tillbaks det på glasburkens yttersida. 

Axel tittar på pedagogen Lisa och tar sedan upp det andra rönnbäret och försöker sätta tillbaks det 

på glasburken. Axel säger med en låg röst - Den fastnar inte… lutar sig tillbaka och låter armarna 

hänga längs kroppens sidor. Runt bordet sitter det nu de tre barnen Axel, Cornelia och Emil med 

armarna hängandes längs sina sidor, Pedagogen Lisa försöker få rönnbäret att fastna på 

glasburkens yttersida. 

Analys 

En klase rönnbär blir placerade i en glasburk av Axel, han tar sedan med handen på 

glasburken och får lim på sina fingrar, vilket han väljer att känna på. Detta lägger pedagogen 

Lisa märke till och berättar för Axel att det är inget som gör något, samtidigt som hon tar upp 

rönnbärsklasen ur Axels glasburk och berättar för honom att de ska vara på glasburken. 

Rönnbärsklasen tas emot av Axel som två gånger försöker montera de på utsidan av sin 

glasburk. Han konstaterar därefter att de inte fastnar på glasburken, berättar detta för 

pedagogen Lisa och väljer att ta bort de från glasburk. Lisa hör Axel och svara honom med att 

ställa en fråga: - Tror du det? samtidigt som hon väljer att ta tag i burken och håller den i ett 

vågrätt läge. En tolkning som kan göras är att de icke-mänskliga aktörerna glasburken och lim 

kommer samman. Men när den icke-mänskliga aktören rönnbärsklasen placeras på glasburken 

av den mänskliga aktören Axel så faller aktören rönnbärsklasen från nätverket. Detta eftersom 

limmet inte kan hålla kvar rönnbärsklasen på glasburkens utsida, därför upphör nätverket 

mellan dessa aktörer. Axel väljer att berätta detta för den mänskliga aktören Lisa, Lisa väljer i 

sin tur att plocka upp den icke-mänskliga aktören glasburken i hopp om att skapa en 

sammanflätning av de olika aktörerna. Axel försöker att åter montera rönnbärsklasen på 

glasburken, genom att trycka på de, men när han släpper klasen med rönnbär så faller de av 

glasburken. Pedagogen Lisa plockar genast upp klasen med rönnbär från bordet och även hon 

försöker fästa rönnbären på glasburkens utsida. Axel tittar på vad som sker, hur Lisa genom 

att trycka försöker montera fast rönnbärsklasen på glasburken men de lossnar omedelbart. 

Lisa konstaterar detta, rönnbärsklasen ligger åter på bordet, och tar Axel upp den. Han 

föreslår att det behövs mer lim på glasburken, frågan besvaras inte av Lisa, hon lägger ner 

glasburken och föreslår istället att två rönnbär kan fästas på glasburkens yttersida och 

uppmuntrar att Axel att prova det. 

 

Han väljer att ta loss två rönnbär och placerar de på glasburken, detta försöket verkar fungera 

och pedagogen Lisa utbrister med vad som kan tolkas som glädje i rösten: - Ja, det går! Det 

kan antas att den mänskliga aktören Lisa försöker att undvika en kris i nätverket genom att 

trycka på aktören rönnbärsklasen för att få den till att stanna kvar i det nätverk som sker 

mellan burken, limmet, rönnbäret, Axel och Lisa. Rönnbärsklasen trillar av burken slutar 
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nätverket att fungera mellan dessa aktörer. Eftersom den mänskliga aktören Axel väljer att 

plocka bort aktörerna rönnbären från sin kvist för att placera endast rönnbären på glasburken  

 

faller aktören kvisten bort från nätverket när den inte används mer. De två rönnbären som 

Axel monterat på glasburken definierar Axel som ögon när han vidrör dem och berättar för 

pedagogen Lisa, som svara med vad som kan tolkas som entusiastisk röst: - Ahh, är det ögon! 

Cornelia väljer att lägga ner den pensel hon har målat lim med och ber därefter pedagogen 

Lisa om hjälp, Lisa svara inte. Ett av rönnbären trillar av Axels glasburk, han väljer att 

försöka åter igen montera det på glasburkens lim med ett tryck på rönnbäret. Lisa ser detta 

och tar förgivet att det är en näsa, samtidigt som hon tar upp rönnbäret och försöker 

återmontera det rönnbäret som trillat av på glasburken. Axel väljer att ställa ner den på bordet, 

kvar sitter rönnbären i limmet på glasburkens yttersida. Det går att se hur Axel reagerar på 

detta faktum att rönnbären sitter kvar i limmet på glasburken, vår tolkning av hans uttryck och 

kroppsspråk innebär att han blir stolt över detta. Detta bekräftas icke av någon av de övriga 

runt bordet. 

Axel väljer att observera sin glasburk, där rönnbären nu sitter i limmet, rönnbären trillar åter 

loss från glasburken, detta uppmärksammas av pedagogen Lisa som enligt vårt antagande av 

hennes agerande uttrycker sin förvåning och missnöje med att rönnbären åter trillar av. 

Utan att fråga Axel om det behövs hjälp så väljer pedagogen Lisa att ta upp ett av rönnbären 

för att därefter återigen fästa det på glasburkens yttersida. Det andra rönnbäret plockas upp av 

Axel, som även han försöker fästa det åter i limmet på glasburken. Att rönnbäret icke fastnar i 

limmet på glasburkens yttersida uppmärksammar Axel för pedagogen med en enligt vår 

tolkning en uppgivenhet i både röst och kroppsspråk när han berättar att rönnbäret icke 

fastnar. Det är nu rimligt att anta att aktiviteten har avstannat, runt bordet befinner det sig nu 

tre barn som inte längre är engagerade i aktiviteten, på bordet finns material som inte rörs och 

pedagogen fokuserar på att återmontera ett rönnbär i limmet på Axels glasburk. Det kan tolkas 

att nätverket fortlöper eftersom aktörerna rönnbären får en ny innebörd när aktören Axel 

placerar dem i limmet på glasburkens yttersida och därefter kallar dem för ögon och näsa. När 

aktören rönnbäret faller från nätverket med glasburken väljer aktören Lisa att ta över 

glasburken och rönnbären från Axel. Tolkningen som görs här är att aktörerna barnen samt 

aktörerna som befinner sig på bordet faller från nätverket, det är endast aktörerna glasburk, 

lim och aktören Lisa som försöker få aktören rönnbären att komma samman med nätverket. 

Det är i detta rimligt att anta att ett lärande för barnen förbises, eftersom pedagogen tar över 

görandet i aktiviteten. 

5.3 Det kompetenta barnet vid buffébordet 

Detta utdraget är från en aktivt i en förskolas ateljé, skapande rum. Medverkande i aktiviteten 

är ett uppdukat rektangulärt buffébord med pysselmaterial, papper, paljetter, tallkottar, 

glittriga frigolit kulor, papperstallrikar som är hela och med urklippt centrum, grenar som är 

ca 25 centimeter långa, trissor, plastkoner, ljushållare, glitterlim, lim, saxar. Det finns även ett 

rektangulärt bord med stolar runt, här benämnt som skapande bordet, med i aktiviteten är även 

tre barn och en pedagog.  
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5.3.1 Utdrag ur transkription från Förskolan Picasso: Buffébordet 

Agaton, Tintin och William plockar vad de vill från buffébordet, materialen rasslar och prasslar 

eftersom barnen vidrör dem, det finns inga instruktioner på vad barnen ska välja eller hur resultatet 

ska bli. Pedagogen Malin står med i rummet, hon vägleder med praktiska tips: - Limma kan vara 

bra att göra vid pysselbordet. Tintin tittar på materialet och väljer en pappersstjärna och lyfter den 

ur burken med övriga papperstjärnorna som rör sig. Tintin försöker placera stjärnan på 

papperskransen, det låter raspigt när stjärnan förs längs kanten. Tintin säger till Agaton: - Håll här. 

Agaton tar ett tag i Tintins papperskrans, när handen möter kransen så prasslar det. Tintin tar lim 

med penseln som står i burken, limmet målas på pappersstjärnan, limmet kladdar utanför 

pappersstjärnan. Pappersstjärnan placeras på kransen av Tintin. Agaton lägger ner Tintins 

papperskrans på bordet, där ligger den stilla. Agaton hämtar en frigolitkula och en stor ljushållare 

från buffébordet frigolitkulan raspar när den lämnar burken, ljushållaren skramlar. Agaton tar en 

pensel med lim ur burken och målar ljushållaren invändigt. Agaton monterar frigolitkulan på 

ljushållaren det låter kladdigt, den fastnar inte på ljushållaren. Tintin går från pysselbordet till 

buffébordet, hon hämtar en tub med rosa glitterlim som ligger på bordet. Tintin försöker trycka ut 

innehållet, hon klämmer på tuben, glittertuben trycks ihop. Eftersom det inte kommer något lim 

går Tintin från bordet till pedagogen Malin, som står vid buffébordet. 

Tintin säger: - Denna är slut och trycker på tuben, tuben kläms ihop. Pedagogen Malin får tuben av 

Tintin, Malin trycker på tuben från den bakre änden, tuben kläms ihop och lim kommer ut. Malin 

säger till Tintin - Tryck bakifrån på tuben så glitterlimmet kommer fram. Malin håller tuben 

framför Tintin, som säger - Wow, tack! Och går till sin papperskrans som ligger stilla på bordet. 

Tintin trycker ut en prick med glitterlim på papperskransen. 

Analys 

De tre barn, Agaton, Tintin och William plockar fritt vad de önskar till sitt skapande, det 

rasslar och prasslar när de tar av materialen. De har inte fått några instruktioner eller 

restriktioner, de får själva styra sitt skapande. Pedagogen Malin befinner sig ståendes i 

rummet hon hjälper barnen när de ber om hjälp, ställer öppna frågor till barnen och ger tips 

som kan vara av praktisk karaktär, till exempel att limmet används vid pysselbordet. Tintin 

tittar på allt material, en pappersstjärna lyfts ur sin burk, de andra stjärnorna glider i burken, 

pappersstjärna får följa med pysselbordet. Pappersstjärnan försöker placeras av Tintin på 

papperskransen, ett raspande ljud uppstår eftersom stjärnan möter kransens yta. Tintin väljer 

att be Agaton om hjälp att hålla hennes papperskrans när pappersstjärnan ska monteras på 

kransen. Papperskransen ger ifrån sig ett ljud av prassel eftersom Agatons hand greppar tag i 

den. En pensel med lim lyfts ur sin burk av Tintin, hon stryker på limmet på pappersstjärnan 

som ligger stilla på bordet, limmet kommer utanför pappersstjärnans kropp. Tintin lyfter upp 

stjärnan och placerar den på papperskransen som Agaton håller i sin hand. När stjärnan är 

monterad läggs kransen ner på bordet, där ligger den stilla. Ur observation kan det tolkas, att 

nätverket vidgas eftersom den icke-mänskliga aktören pappersstjärna kommer samman med 

den mänskliga aktören Tintin. Tintin väljer i sin tur att vidga nätverket ytterligare genom att 

hon lyfter upp den icke-mänskliga aktören papperskrans. För att montera pappersstjärnan på 

kransen faller ytterligare aktörer samman med nätverket i form av den icke-mänskliga aktören 

lim och den mänskliga aktören Agaton som hjälper Tintin att hålla papperskransen. När 

pappersstjärnan är monterad på kransen faller Agaton bort från nätverket likaså Tintin när hon 

placerar papperskransen på bordet. Kvar i nätverket är nu aktörerna pappersstjärnan som är 

fäst i limmet som i sin tur sitter fast på papperskransen. Vad som kan tolkas är en icke-

mänsklig agens har skett i aktiviteten där de mänskliga aktörerna tillsammans med de icke-
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mänskliga aktörerna uppnått ett resultat i form av ett alster. Agaton går till buffébordet och 

hämtar en frigolitkula, när den lyfts ur sin burk så hörs ett raspande ljud, han tar även med sig 

en ljushållare, när den lyfts ur sin burken så skramlar de ljushållare som ligger kvar. En pensel 

lyfts ur burken med lim av Agaton, limmet penslas på ljushållarens insida, frigolitkulan 

placeras i ljushållaren, när kulan möter limmet i ljushållaren så uppstår ett kladdigt ljud, 

frigolitkulan och ljushållaren glider ifrån varandra, de fäster inte i varandra med hjälp av 

limmet.  

 

En tolkning kan göras att i det nätverk som kommer samman mellan aktörerna ljushållare, 

lim, pensel och aktören Agaton fortgår eftersom limmet placeras på ljushållaren av penseln 

som Agaton håller i. När nätverket vidgas med en ny aktör i form av en frigolitkula uppstår en 

kris i nätverket eftersom frigolitkulan inte fäster i limmet på ljushållaren utan släpper direkt, 

de tre aktörerna sammanflätas inte på det vis Agaton enligt vår tolkning förväntat sig, detta 

medför risken att aktören frigolitkulan faller från nätverket. En tub med rosa glitterlim som är 

placerad på buffébordet hämtas till pysselbordet av Tintin. Glitterlimmet i tuben håller på att 

ta slut, det framgår när tuben kläms ihop av Tintin, inget glitterlim kommer ut. Tintin ber 

pedagogen Malin om hjälp, Tintin visar för Malin att när glittertuben kläms ihop av hennes 

händer så kommer det inget glitterlim ur den. Tuben med glitterlim lämnas över till 

pedagogen Malin som väljer att visa genom att trycka på glittertubens bakre del med sina 

händer, när tuben kläms ihop så kommer glitterlimmet ut. Glittertuben placeras av Malin 

framför Tintin, Malin vill visa att det finns glitter kvar i tuben, detta kan komma ur tuben 

eftersom den kläms på rätt ställe. Glittret som kommer ur tuben får Tintin att reagera, hon 

säger: - Wow, tack! Glittertuben förs tillbaka till skaparbordet, där väntar papperskransen 

stilla. Glitterlimstuben trycks ihop från bakre änden av Tintin och glitterlim i form av en prick 

placeras på papperskransens yta. Det är rimligt att anta att en kris i nätverket avstyrs eftersom 

den icke-mänskliga aktören glitterlimstuben faller samman med det nätverk där den 

mänskliga aktören Malin verkar. Genom att Malin visar var på tuben aktören Tintin skall 

trycka så faller glitterlimmet samman med nätverket och dess aktörer, Tintin och 

papperskransen. Utifrån vår tolkning kan nätverket fortlöpa och aktören Tintin har fått en ny 

kunskap kring aktören glitterlimstuben som gör att nätverket kan bestå i aktiviteten. 

5.4 Vad kan en skumgummidutt göra?  

I detta utdrag får beskrivs aktiviteten i förskolans ateljé, där en ateljerista, sex barn och 

materialet pastellkritor, papper, temperafärg, hinkar med vatten, pensel och skumgummiduttar 

(3x3cm kuber av skumgummi) medverkar. Aktiviteten är placerad på golvet, kring det stora 

rektangulära pappret på 1x2m. Det sitter tre barn längs varje långsida, pedagogen börjar vid 

en kortsida och rör sig under aktiviteten.  

5.4.1 Utdrag ur transkription från Förskolan Da Vinci: Skumgummidutt 

- För nu, nu skall vi gå och hälsa på hos varandra med kritorna, nu skall vi binda ihop namnen med 

varandra, till exempel från varje liten spets, ni ser där är spetsar på era... Ateljeristan Stina pekar 

på pappret med bokstäver. Pastellkritan som är i Stinas hand sätts ner på pappret, det prasslar till.   
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- Går man iväg från sin spets. Pastellkritan förs framåt längs pappret av Stina, skrapande ljud, mot 

Adams A, det blir ett streck. 

Agneta lutar sig över pappret det prasslar, pastellkritan hon håller i sätts ner vid Adams A, pappret 

veckar sig. 

Adam säger: - Nej inte hos mig, och drar bort Agnetas hand. Pastellkritan gör ett litet märke på 

pappret som prasslar till.  

Pappret prasslar eftersom pastellkritan som Adam håller i förs över pappret till bokstaven D i 

Alfred. A och D har ett streck mellan sig. Adam kryper vidare över pappret. Pappret prasslar, 

knakar och rispar. 

Ateljeristan Stina säger till Adam: - Lilla vän akta pappret! Samtidigt som hon tar Adam om 

axlarna och föser honom bort från pappret prasslar det.  

Alfred sätter sig på pappret. Pappret prasslar samtidigt som det veckar sig. Ateljeristan Stina säger: 

- Ooo, eeeh, Alfred märker du att pappret kan gå sönder? Och dååå, eeeh blir det inte som vi 

tänkte. 

Ateljeristan Stina säger; - Eeeh, om ni tittar på pappret nu så ser ni att det består av en massa olika 

fäääälllt, ser ni det? Stina pekar på pappret, barnen iakttar ateljeristan. 

En skumgummidutt tas upp från golvet, av Stina, den visas för barnen. 

Skumgummidutten doppas i hinken med vatten av Stina, den suger åt sig vatten, Stinas händer blir 

blöta av vatten. Stina vrider ihop den, vatten rinner ur den ner i hinken och droppande ljud hörs.. 

Skumgummidutten placeras på den orange färgpucken i färgpaletten. Pucken blir blöt, orange 

temperafärg lösgörs när skumgummidutten snurras runt, ett skrapande ljud hörs, färgen fäster på 

skumgummidutten. Paletten och pappret ligger stilla. 

Skumgummidutten placeras på papprets yta, som färgas orangea, skumgummidutten förs på 

pappersytan mellan mönster av pastellkritans streck. Den orange färgen stannar inför strecken. 

Adam tittar på pappret, säger: - Wow! 

Agneta lyfter upp en pensel från golvet. 

Ateljeristan Stina säger: - Agneta, får jag bara visa en sak till. Låt den vara den är inte så bra.  

Agneta släpper penseln, den landar på golvet, dunk, och ligger stilla. 

Agneta lyfter upp en skumgummidutt från golvet och frågar Stina: - Får man blanda? Och tittat på 

färgpaletten. 

Ateljeristan Stina svarar Agneta: - Vi, vi blandar inte på denna nu när vi är så många, annars får vi 

blanda mycket, men inte... inte nu när vi är tillsammans. 

Analys 

Ateljeristan Stina informerar barnen att de ska med hjälp av sina pastellkritor besöka 

varandras namn som skrivits på pappret. Vidare illustrerar och berättar Stina att kritorna skall 

utgå från spetsarna som finns på bokstäverna för att rita streck på pappret mellan de olika 

namnen. Pastellkritan som Stina håller i placeras på pappret, när pastellkritan nuddar papprets 

yta så uppstår det ett prassel från pappret. Eftersom pastellkritan förs över pappret mot Adams 

A, uppstår det ett skrapande ljud och ett streck av pastell avtecknas till Adams A. En tolkning 

av detta är att nätverkets skilda aktörer, de icke-mänskliga i form av pastellkritor och papper 

samt de mänskliga i form av barn och ateljeristan befinner sig i ateljén. Dessa icke-mänskliga 

samt mänskliga aktörer verkar med varandra i nätverket, de kommer samma eftersom den 

mänskliga aktören Stina väljer att föra den icke-mänskliga aktören pastellkritan över den 

andra icke-mänskliga aktören pappret, nätverket vidgas när detta sker. Nätverket upprätthålls 

eftersom kritan lämnar efter sig ett spår i form av ett streck när den förs över papprets yta. 

Pappret prasslar eftersom Agneta lutar sig och vidrör det, pastellkritans spets sätts ner på 

pappret vid namnet Adam, pappret vecklar sig och prasslar. Adam reagerar på Agnetas 

handling genom att säga: - Nej, inte hos mig, och därefter drar han bort Agnetas hand som 

håller en pastellkritas spets på hans namn. Pastellkritan lämnar ett litet märke på pappret, 
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pappret prasslar till när kritan rör vid det och Agneta flyttar sig. Vad som här kan observeras 

är hur nätverket krisar, detta eftersom den mänskliga aktören Adam väljer att stoppa den 

handling Agneta är på väg att genomföra. Samtidigt så sker det en kort sammankomst mellan 

pastellkritan och papprets yta, den bryts när kritan faller ifrån. Resultatet av denna 

sammankomst mellan de icke-mänskliga aktörerna kvarstår på papprets yta, där det finns ett 

mindre märke.  

Pastellkritan som Adam håller i placeras på papprets yta, pappret prasslar eftersom 

pastellkritan förs över det, ett streck av pastell lämnas mellan Adams A och Alfreds D. 

Pappret fortsätter att prassla, knaka och rispa eftersom Adam fortsätter kryper över det. För att 

vara rädd om pappret så säger ateljeristan Stina till Adam att han inte ska vara på det, hon 

väljer att fösa bort honom från pappret som prassla när det kläms mellan Adams kropp och 

golvets yta. Pappret fortsätter prassla och veckar sig eftersom Alfred väljer att sätta sig på 

dess yta. Ateljeristan Stina uppmärksammar Alfreds handling och upplyser honom om att 

pappret kan gå sönder, vilket inte ingår i den tanke som ateljeristan Stina har om aktiviteten. 

Aktören pappret utsätts för yttre påverkan av barnens handlingar när de belastar det. Så 

reagerar Stina på papprets yttringar det veckar sig det prasslar det knakar och ett rispande ljud 

hörs, hon ber barnen vara rädda om materialet. Det är rimligt att anta att Stina avstyr en kris i 

nätverket, där en icke-mänsklig aktörs funktion höll på att falla ifrån. Den icke-mänskliga 

aktörens betydelse för barnens lärande i aktiviteten kan här ses från två perspektiv, det ena när 

materialet håller på att falla ifrån med risk för att aktiviteten avbryts, den andra då barnen 

upplyses om att hantera pappret vördnadsfullt. Eftersom ateljeristan hanterar icke-mänskliga 

och mänskliga aktörer likvärdigt så sker en symmetri. 

 

Fälten som skapats på pappret av pastellkritors spetsar som lämnat streck på papprets yta när 

barnen fört de mellan sig, pekas på av Stina eftersom hon uppmärksammar barnen på de. En 

skumgummidutt kliver in i aktiviteten och introduceras för barnen av Stina. 

Skumgummiduttens möjligheter visas av Stina. Den doppas i vattnet som är i hinken, 

skumgummidutten och Stinas händer blöta. I denna del av aktiviteten kan anslutningar i 

nätverket ses. En ny icke-mänsklig aktör ansluter, skumgummidutten, den inspirera de 

mänskliga aktörerna till ett handlade, de för den samman med den icke-mänskliga aktören 

vatten som befinner sig i hinken som står på pappret. Skumgummidutten suger åt sig vatten ur 

hinken. När den lyfts upp så kramas den ur av Stinas hand, den ger ifrån sig det vatten som 

inte ges utrymme i den längre när den kläms ihop. Det överflödiga vattnet landar i hinken med 

ett droppande ljud när vattnet från svampen möter vattenytan i hinken. 

 

Skumgummidutten placeras på den torra orangea temperafärgpucken som är stilla i tråget som 

står stilla på pappret. När den blöta skumgummidutten träffar puckens yta så blir pucken blöt, 

den börjar lösas upp och eftersom skumgummidutten börjar roteras på pucken hörs det ett 

skrapande ljud. Temperafärgen som nu är lös från pucken och har blandat sig med vattnet som 

skumgummidutten hade med sig sugs nu åter upp av skumgummidutten. Under tiden som 

detta sker så ligger pappret stilla på golvet och färgpaletten står tungt still på dess yta. När 

skumgummidutten lyfts från färgpucken av Stina, så placeras den på papprets yta. Ytan färgas 

orange, när den blöta temperafärgen från skumgummidutten möter pappret. 

Skumgummidutten stryks längs pappersytan inom de formationer som tidigare gjordes med 
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pastellkrita, den blöta orangea färgen sprider sig inte över papprets yta eftersom den stoppas 

av streck som är av pastellfärg. Adam tittar på det som skett på pappret, han säger: - Wow! En 

tolkning av händelserna i nätverket är att aktörer sammanflätas, denna icke-mänskliga agens 

kan ses som bidragande till en kunskapsutveckling hos barnen. Det är rimligt att anta detta 

eftersom Adam ser på händelserna och säger: - Wow! 

En pensel lyfts upp från golvet av Agnetas hand. Ateljeristan Stina säger till Agneta att hon 

vill visa något mer, så penseln ska inte lyftas upp utan ligga kvar på golvet, den är inget bra. 

Agneta reagera på detta genom att släppa penseln. Penseln faller mot golvet och landar med 

en duns och blir liggandes stilla. En skumgummidutt lyfts upp från golvet av Agnetas hand, 

när hon håller i den så frågar hon ateljeristan Stina om hon med skumgummidutten får blanda 

tempera färgerna. Att de icke ska blanda färgerna är det svar som Agneta får av Stina, samt att 

de kan blanda färger vid andra tillfällen, men inte nu när de är tillsammans. Den icke-

mänskliga aktörer penseln kommer samman med den mänskliga aktören Agneta i nätverket, 

men detta avbryts av den mänskliga aktören Stina när hon berättar för Agneta att den inte ska 

vara med, den är enligt henne dålig. Penseln faller ifrån nätverket eftersom den släpps åter till 

golvet. Agneta framför en önskan om att föra samman de icke-mänskliga aktörerna 

temperafärg med en skumgummidutt. Eftersom Stina icke tänkt att temperafärgen ska blandas 

i denna aktivitet så sätter hon stopp för Agnetas önskan. Nätverket riskerar här att utsättas för 

en kris, eftersom de icke-mänskliga aktörer inte får sammanflätas med nätverket på det vis 

som den mänskliga aktören Agneta tänkt sig. Detta kunde lett till att Agneta hade valt att 

avvika från aktiviteten och lärandet i nätverket hade begränsats ytterligare. Eftersom 

materialets fulla kapacitet för lärande inte tas till vara i aktiviteten.   

5.5 Sammanfattning av analyser 

Utifrån resultat och analyser ovan så synliggörs lärande och uteblivet lärande i 

förskoleverksamheters ateljéer. Detta beror på både mänskliga och icke-mänskliga aktörer 

inom nätverket. Vad som har framträtt i analyserna av observationerna är att den mänskliga 

aktören pedagogen har en inverkan på hur de övriga mänskliga aktörerna kan sammanflätas 

med de icke-mänskliga aktörerna för att inom nätverket nå ett lärande. Sammanflätningar har 

observerats i denna studie mellan icke-mänskliga och mänskliga aktörer utan att den 

mänskliga aktören pedagogen deltar i nätverket. Det är rimligt att anta att det skedde ett 

lärande hos det kompetenta barnet utan den mänskliga aktören pedagogers medverkan. I 

kombinationen av aktörer så möjliggörs ett lärande genom att fantasin och nyfikenhet 

stimuleras. Detta då samtliga aktörer finns tillgängliga i nätverket och sammanflätningar kan 

ske utan begränsningar eller restriktioner, en icke mänsklig agens uppstår i form av ett alster. 

Vid behov så kan barnen uppmuntra pedagogen att ta aktiv del i nätverket. De olika aktörerna 

inom ett nätverk har möjlighet att komma samman eller falla ifrån, utifrån detta så kan formen 

för lärande variera. Aktörer inom nätverket är alla delaktiga i den pedagogiska lärande 

processen, när de icke-mänskliga hanteras på likvärdig nivå som de mänskliga så sker en 

symmetri. Ifall icke-mänsklig aktör hanteras utan vördnad så är det risk för att det uppstår en 

kris, eftersom den icke-mänskliga aktören avviker från nätverket. 
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6 Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att observera lärandet i ett aktör-nätverk mellan aktörerna i 

förskolors ateljéer. Under följande rubriker kommer resultatet och tidigare forskning att 

diskuteras. En kort sammanfattning kommer att avsluta diskussionen.  

6.1 Ateljéns nätverk, material och kompetenta barn! 

I den aktivitet som genomförts där de icke-mänskliga aktörerna är tillgängliga för de 

mänskliga aktörerna, barnen, så har det observerats hur deras kreativitet har fått utrymme i en 

pedagogiskt lärande processen. De har tillsammans i varierande lärandesituationer konstruerat 

olika alster, för att det skulle kunna ske så behövde nätverket av aktörer sammanflätas. Denna 

process har även uppmärksammat av Änggård (2005), i Bildskapande: en del av 

förskolebarns kamratkulturer vilken visade på hur barns presterande av alster påverkades av 

deras möjlighet att använda sig av nyfikenhet och kreativitet. Denna nyfikenhet från den 

mänskliga aktören barnet, för den icke-mänskliga aktören det estetiska materialet kan inom 

nätverket nå ett kreativt utrymme där de konstnärliga preferenserna utforskas enligt de 

observationer som skett i denna studie. När materialet ges tillgänglighet för barnen utan ett 

strukturerat upplägg så kan det i processen ske ett lärande (Morrison, 2013).  

 

Detta har i denna studien vid den observation som skedde av den aktivitet där barnen gavs 

tillgång till ett uppdukat buffébord av material, för att ur det utbudet av icke-mänskliga 

aktörer fritt kunna välja, lärande  uppmuntrades genom  fritt skapande. Att lära på ett frivilligt 

plan utan att styras av begränsning i detta fall tillgång av material och mall kan innebära att 

fantasin ges utrymme. Detta gav även Vygotskij (1995) uttryck för i den sociokulturella 

teorin, där kunskap skapas mellan material och barn vilket är en faktor för utveckling. Denna 

utveckling baserad på kunskap kring materialet kan ge en vidare hantering i form av 

skapande, där barn med hjälp av materialet når en progression, genom att hantera materiellt 

uppstår en kunskap, genom kunskapen så uppstår ett ökat lärande (Dewey, 1934). Vikten av 

att ge utrymme till fantasi för lärande, genom estetikens upplevelser har även framkommit i 

nyare forskning (Blatt-Gross, 2013). Detta ges möjlighet till i aktiviteten då materialet de 

icke-mänskliga aktörerna är i nätverk med de mänskliga aktörerna, som när de tar del i 

skapande processen genom sin tillgänglighet. Eftersom miljön är utformad på ett sådant vis att 

de icke-mänskliga aktörerna är tillgängliga, i detta fall på buffébordet så kan de ta del i ett 

aktör-nätverk med de mänskliga aktörerna barnen. När detta sker är de icke-mänskliga 

aktörerna medskapare till en öka kunskap hos de mänskliga aktörerna, det leder till icke-

mänsklig agens. I den studie som Tarr (2001) har genomfört så framträder förskolans 

formation som dominerande för det lärande som sker där. Miljöns utformning och materialets 

placering ger en kontext som är inspirerande för utveckling, detta kan leda till en skapande 

process där miljön den tredje pedagogen stöttar barnet i dess progression. 

 

Vad som även synliggjordes i aktiviteten där det icke-mänskliga materialet papperskrans, lim 

och pappersstjärna deltog i ett nätverk med två mänskliga aktörer var att i nätverket kom alla 
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aktörerna samma, detta skedde när pappersstjärnan skulle monteras på papperskransen med 

lim. Det här gick att iaktta när de icke-mänskliga aktörerna skulle komma samman i 

nätverket, barnen visade på både tillit och kompetens eftersom de stöttade varandra i 

görandet. Denna förståelse för materialets kapacitet och tillit till den egna förmågan kan 

genom estetiken utvecklas (Palmer, 2007). När estetikens material ger barn en möjlighet att 

öka sin kapacitet att kommunicera via olika uttrycksformer samt reflektera så utvecklas de 

hundra språken, vilket kan innebära en kunskapsökning (Vecchi, 2014). Detta observerade i 

aktiviteten med temperafärg och vatten, lärande synliggjordes i aktiviteten när de olika 

aktörerna kom samman. Detta sågs när temperafärger introduceras i nätverket av ateljeristan. 

Den icke-mänskliga aktörens namn färgpuck bygger på dess form, något barnen var 

uppmärksamma på när de associerade med ordet rund vilket rimligen kan antas att de syftar 

på den klassiska hockeypucken som även den är rund. Det sker en medveten sammankoppling 

hos barnet eftersom det associerar temperafärgpucken med formen rund, denna tillgång till ett 

relevant material samt barnets sammankoppling med formen rund kan utveckla barnets 

abstrakta och konkreta tänkande. (Karlsson Häikiö, 2007). När aktörerna i det nätverk som 

var i ateljén sammanflätades så är det tänkbart att ett lärande skedde genom att fantasi och 

nyfikenhet resulterade i en kreativ process där icke-mänskliga och mänskliga aktörer i 

symmetri konstruerar icke-mänsklig agens. Detta eftersom vatten i form av ytterligare en 

icke-mänskliga aktör introducerades i aktiviteten. Vattnet uppmuntrade ett barns fantasi, 

vilket barnet gav uttryck för verbalt. Genom de skilda aktörers sammankomst så kunde ett 

utlopp för fantasi ses. Fantasi utvecklas individuellt och kan uttryckas genom visioner, detta 

har uppmärksammat i Wallin, Mæchel & Barsotti (1981) studie som bygger på intervjuer med 

personal inom Reggio Emilia pedagogiken. 

 

Ett skapande skedde även när aktörerna papper och penna i sammanflätning med barn 

konstruerade ett S. Detta resultat i form av ett S uppfattades inte som korrekt av den 

mänskliga aktören pedagogen Frida. Ett rimligt antagande är att lärandet stannade upp, detta 

eftersom pedagogen Frida valde att avvika från nätverket för att finna ett suddgummi, kvar 

vid bordet befann sig de övriga aktörerna i väntan på suddgummit. Den mänskliga aktörens 

lärande i samarbete med de icke-mänskliga aktörerna framstår för oss som lågt värderat av 

pedagogen. Detta tydliggörs även när pedagogen återvänder utan suddgummi, aktiviteten i 

nätverket kan fortgå, aktörerna uppmuntras till ett lärande utifrån de premisser pedagogen har. 

När det rationella lärandet ställs före det estetiska så blir det en begränsning av lärande, en 

överlappning uteblir när suddgummit anses relevant för aktiviteten av pedagogen, det barnet 

har skapat förringas eftersom det inte är betydelsefullt för pedagogen. Detta agerande kan ha 

förringat barnets fantasi och riskerat en negativ effekt för vidare lärande och utveckling ihop 

med materialet (Hjort, 2011). Materialets breddning i verksamheten styrs till del av 

pedagogernas vilja att utvecklas och lämna den trygga zonen, det kan även ses ner i den 

enskilda aktiviteten. När pedagogen väljer att inte utveckla görandet, det material som barn 

finner relevant att använda är inte det material som pedagogen anses behövs för aktiviteten 

(Wetterholm, 2001). Genom att göra gemensamma beslut kring vilket material som kan få 

delta i aktiviteten, kan ett samarbete där barn och pedagog inspirerar varandra förekomma och 

ett lärande ske (Forsberg Ahlcrona, 2002). 
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Vad som framkommit i denna studies observationer är hur olika förhållningssätt och kunskap 

hos de mänskliga aktörerna är till estetikens icke-mänskliga aktörer. En variation av materiel 

har presenterats för barnen, detta utifrån de visioner som pedagogerna har med aktivitetens 

slutprodukt. Det är rimligt att anta att detta agerande sker med en tro att det utifrån utformning 

estetiken har i den aktuella läroplanen (Skolverket, 2016a), något som har uppmärksammats i 

tidigare forskning kring estetiken (Holmberg, 2014), (Thörnquist, 2012). Utformningen inom 

Reggio Emilia pedagogiken med en avsaknad av läroplan för att undvika att uteblivet lärande 

kan var ett sätt att utveckla estetikens olika vägar inom den svenska förskolan. Att tala om de 

hundra språken och ge barnen material och verktyg för denna utveckling, kan ge de ett 

lärande enligt Reggio Emilia pedagogiken (Smidt, 2014). Genom en ökad kunskap hos 

pedagogen den mänskliga aktören, av estetikens material de skilda icke-mänskliga aktörerna 

så är det rimligt att anta en förändring av nätverken i förskolors ateljéer, detta skulle kunna 

möjliggöra att barns lärande utvecklas. 

6.2 Vilka deltar i förskolans ateljé? 

Genom analysen av den observation som skett av en aktivitet i en förskolas ateljé där 

montering av rönnbär skulle genomföras så synliggjordes hur den icke-mänskliga aktören 

rönnbär kom samman med de mänskliga aktörerna. Denna struktur av nätverk med de skilda 

sammanflätningarna gav i denna studie en för oss tydlig variation, där rönnbären till stor del 

hanterades av pedagogen utan att barnet konsekvent var med i nätverket. När rönnbäret föll 

ifrån nätverket med barnet för att istället befinna sig i ett nätverk med pedagogen så kan en 

tolkning göras att lärandet avstannade för barnet, detta eftersom pedagogen inte synligt i 

video dokumentationen, såg att barnet var en del i nätverket. Det som synliggjordes i denna 

aktivitet är att en pedagog utan adekvat kunskap av det estetiska området deltar, med risk att 

ett lärande uteblir. Att en pedagog i denna aktivitet framstår som begränsad i sin kunskap 

genom sitt agerande menar Lindgren (2006) innebära att fokuset läggs på att ha roligt och ett 

lärande genom estetikens uttrycksvägar uteblir. Detta sker även när pedagogen icke tar vara 

på de skilda kompetenser som finns hos barnen när de ska hantera materialet, rönnbär (Åberg 

& Lenz Taguchi, 2005). Även materialens, de icke-mänskliga aktörernas kompatibilitet och 

förmåga förbises eftersom de gång på gång sammanförs av de mänskliga aktörerna och väljer 

att lämna nätverket. När länkarna inom nätverket begränsas och faller ifrån så hamnar 

nätverket i kris. Detta kan även ses när barnen faller ifrån aktiviteten, de intar passiva roller 

runt bordet. Vilket kan innebära att meningen med det estetiska skapandet uteblir, eftersom 

objekt och subjekt inte längre är har en tät förbindelse mellan sig (Nielsen, 1994). Denna 

avsaknad av kommunikation mellan de skilda aktörerna innebär även att utveckling genom 

kunskapsinnehåll, materialitet och identitet försvåras. För att det ska möjliggöras så krävs det 

en icke hierarkisk gemenskap mellan nätverkets aktörer. Detta stöttas av tidigare forskning 

gjord av Holmberg & Zimmerman Nilsson (2014) när det finns en förståelse för materialets 

kapacitet i nätverket så kan en utveckling inom den pedagogiska verksamheten ske. 

 

När det finns en kunskap om materialens olika förmågor så ges de möjlighet att delta i 

aktiviteten. Detta synliggjordes i observationen där de icke-mänskliga aktörerna 

skumgummidutt, vatten och temperafärgpuckar i samarbete med den mänskliga aktören 
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barnet genom stöttning av den andra mänskliga aktören ateljeristan. Barnet kan ta till sig ett 

lärande genom en ny erfarenhet, en icke-mänsklig agens kan tänkas uppstått och synliggjort i 

barnets: - Wow. Denna möjlighet till lärande och de möjligheter som ateljeristan, har 

konstruerat för lärande genom de kunskaper som hon besitter av ämnet, ger barnen utrymme 

att lära när de utforskar materialen. Pedagogens roll i lärandet har även Asplund Carlsson, 

Pramling, Pramling Samuelsson (2008) iakttagit, när de sett på lärande genom estetik från 

pedagogens perspektiv, denna studie har nu vänt på perspektivet och ser på lärande med de 

icke-mänskliga aktörerna, materialet. Eftersom när nätverkets aktörer sammanflätas kan ett 

lärande uppstå. En vidareutveckling om kunskap av konst, det estetiska så ges barnen ett 

högre kunnande när pedagogen har kunskap kring ämnet och även vilka skilda tillgångar 

materialet har i skapande processen. Vilket kan ge barn en förståelse för de skilda materielens 

användningsområde och kunskap till att kommunicera kring detta vilket kan ge ett lärande 

(Wong, 1997). 

En begränsning sker i en av denna studies aktiviteter, när ett av barnen önskar mixa de olika 

temperapucksfärgerna så förhindras hon av ateljeristan som inte anser att de är av vikt för den 

aktiviteten. Finns kunskapen så kan estetikens delar synliggöras och därigenom friställas från 

den norm och de förväntningar som finns. När detta sker så kan de estetiska alster som 

producerats friställas från det mänskliga perspektivet och övergå till icke-mänsklig agens 

(Saldanha, 2012). Vad som synliggjordes i aktiviteten var ett förhindrande av detta, då den 

icke-mänskliga aktören temperafärger inte fick sammanflätas, eftersom temperafärgen icke 

fick blandas så förhindrades en utveckling av nätverket och det uppstår ingen icke-mänsklig 

agens. 

7 Metodkritik 

Genom att ge denna studie en transparens så ges det möjlighet att ta del av studiens process 

detta för att ge möjlighet till att följa tillvägagångssättet, vilket innebär att arbete ska kunna 

rekonstrueras, granskas och kritiseras. När dessa möjligheter finns, så upplevs den 

vetenskapliga studien som mer trovärdig (Svensson & Ahrne, 2015). Denna studie bör 

betraktas som en reflektion av hur aktiviteter kan ta form i förskoleverksamheters ateljéer, den 

kan inte säga att det är så det konsekvent är i verksamheten. Denna studie baseras på fyra 

observationer vid tre förskolor, en fördel hade varit om det skett observationer vid fler 

förskolor, detta för att möjliggöra en djupare insikt i hur estetikens aktörer i förskolans 

ateljéer kan bidra till lärande. 

8 Konklusion  

Utifrån denna studie så har det framkommit att materialets tillgänglighet är av vikt för dess 

möjlighet att deltaga i aktör-nätverket vid skapandeprocesser i ateljén. Det har även 

uppmärksammats att materialens åtkomlighet och existens i ateljén kan bero på pedagogens 

kunskap. Vilket då kan ställas i relation till resultat i den tidigare forskning som presenterats i 

denna studie. Den tidigare forskningen har studerat pedagogers skattade kunskap kring estetik 
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och barns lärande med estetik. Eftersom materialet tar del i skapande processen så utmanas 

och uppmuntras fantasi och kreativitet hos de mänskliga aktörerna. Ett lärande underlättas 

inom nätverket med icke-mänskliga samt mänskliga aktörer när materialet är tillgängligt för 

barnen att hantera utan yttre begränsningar och värderingar från pedagogen. Då nätverkets 

sammankomster förhindras så kan det vara en orsak till uteblivit lärande. Pedagogens roll bör 

istället vara att stötta och vägleda barnen i skapande processen så de kommer samman med 

materialet. Denna studies didaktiska implikation i förskolans verksamhet är att pedagogers 

agerande i ateljén bör främja materialets möjlighet att ta del i nätverket för att ur det ge 

lärandet utrymme. För att kunna introducera materialet i aktiviteten på ett sätt som gör det 

rättvisa så har denna studie uppmärksammat att en högre kompetens hos pedagogen kan 

underlätta processen och ge barnen ett meningsfullt lärande. Utifrån studiens resultat så 

förespråkar vi att en kompetenshöjning kring det estetiska materialets möjligheter i ateljén 

sker hos pedagogerna som hanterar materialet, detta för att ateljéns nätverk i symmetri ska 

möjliggöra icke-mänskliga agens. För att utveckla kunskapen kring detta område så vore det 

önskvärt med vidare forskning inom området, där lärande genom ateljéns skilda aktörer, dess 

utbud samt tillgänglighet och dess skilda potentialer ställs i fokus 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett personal 

Till deltagare i studien Estetik i förskola.      

 

Hej, vi är två förskollärarstudenter som läser vid Högskolan i Halmstad. Er förskola är 

tillfrågade att deltaga i denna studie om estetiken i verksamheten. Vi genomför studien för att 

se på estetiken i syfte att insamla material till vårt examensarbete. 

Dokumentation kommer att ske med hjälp av ljudinspelning. I vår forskning följer vi strikt 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak uttrycks som individskyddskrav 

inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Det insamlade materialet kommer att användas på ett sådant sätt att pedagoger samt 

verksamhet inte kan identifieras och kommer endast användas av studenten för 

utbildningsändamål. Det som står i fokus är att beskriva och diskutera verksamheten i 

förskolan och den kunskap som finns i verksamheten. 

Studiens slutliga resultat kommer publiceras som ett examensarbete/ c-uppsats i DiVA. 

 

Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till oss.  

 

Studenter som genomför studien: 

Caroline Nielsen: carnie13@student.hh.se  

Cecilia Persson: cecipe12@student.hh.se 

 

Ansvarig lärare: Kristina Holmberg, kristina.holmberg@hh.se 

 

För att möjliggöra ditt deltagande i studien så behöver vi ditt ställningstagande. 

Kryssa i JA eller NEJ nedan och skriv under. 

 

Vänliga hälsningar 

Cecilia och Caroline 

 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

(RUTA)  JA, jag ger tillstånd för  deltaga i studien som dokumenteras. 

(RUTA)  NEJ, jag vill inte delta i studien som dokumenteras.  

 

Namnteckning: ............................................................................................................................ 

 

Namnförtydligande: …………………………………………………………………………… 
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Bilaga 4 

Samtyckesblankett vårdnadshavare 

Till vårdnadshavare i förskolor som tar emot förskollärarstudenter 

 

Hej, vi är två förskollärarstudenter, Caroline och Cecilia, som läser vid Högskolan i Halmstad. 

Det verksamhetsutvecklingsarbete vi genomförde vid denna förskola tidigare i höstas har nu 

utvecklats. Därför  önskar vi nu  genomföra en studie vid er förskola, för att observera aktiviteter i 

ateljén,  då vi skriver om estetik i vårt examensarbete. 

 

Dokumentationen kommer att ske med hjälp av videofilmning. Det insamlade materialet kommer att 

användas på ett sådant sätt att barn och pedagoger inte kan identifieras och kommer endast användas i 

detta examensarbete. Vi följer vetenskapsrådets fyra etiska principer vilka är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls genom den 

information i detta brev, genom ert skriftliga samtycke som vårdnadshavare så uppfylls samtyckes 

kraven. Barnen kan när som helst under observationstillfället välja att avsluta deltagandet i aktiviteten. 

Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare kommer att hantera allt insamlat material på ett 

sådant sätt att de inte kan identifieras av utomstående. 

Det insamlade materialet kommer endast att användas för forskningsändamål knutet till vårt 

examensarbete, genom detta så tar vi hänsyn till nyttjandekravet. 

Studiens slutliga resultat kommer publiceras som ett examensarbete/ c-uppsats i DiVA 

 

Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till oss.  

Vi önskar ett svar så snart som möjligt, detta då utbildningen gör oss tidsbegränsade. 

Kryssa i JA eller NEJ nedan och skriv under. 

 

Vänliga hälsningar 

Caroline och Cecilia 

carnie13@student.hh.se 

cecipe12@student.hh.se  

 

Ansvarig lärare: Kristina Holmberg, kristina.holmberg@hh.se 

 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras 

NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i aktiviteter som dokumenteras 

 

Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................ 

 

Datum  

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning 
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Bilaga 5 

Mindmap 
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Bilaga 6 

Planering 

 

v. 45 Mån: Kursintro, Forskningsplan startas upp 

Tis: Forskningsplanen färdigställs inför handledning.  

Samtyckesblankett skrivs fram för granskning på fredag. 

Planerar, diskuterar strategier. 

Ons: Leta forskning 

Tors: 8:00 underlag ska vara online  

Text skrivs fram 

Läsa kurskamraters texter och skriva ner feedback. 

Fre: Handledning i grupp: Forskningsplaner diskussionsunderlag. 

v. 46 Mån: Kontakta förskolechefer för samtycke att kontakta arbetslag. 

Tis: Kontakta arbetslag, informeras om studien & deltagande 

Framskrivning av intervjufrågor påbörjas (GRANSKNING av handledare, hur, när).  

Ons: Text skrivs fram 

Tors: 13:00-15:00 Lärarlös avstämning 

Fre: Påbörja förhoppningsvis FGI 

Text skrivs fram 

v. 47 Mån: Text/Observation 

Tis: Text/Observation 

Ons: 12:00 underlag ska vara online 

Tors: läsa kurs kamraters texter och skriva ner feedback. 

Fre: Handledning i grupp: Sammanställning och analys av producerad data. 

v. 48 Mån: Text/ Observation 

Tis: Text/Observation 

Ons: Text/Observation 

Tors: Text/Observation 

Fre: 13-15 Lärarlös avstämning  

v. 49 Mån: Text/Observation 

Tis: Text/Observation 

Ons: 12.00  underlag ska vara online, Förbereder feedback 

Tors: Text/Observation 

Fre: Text/ Observation 
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v. 50 Mån: Handledning i grupp: Resultat och diskussion 

Tis: Text 

Ons: Text 

Tors: Text 

Fre: 13-15 Lärarlös avstämning  

v. 51 Mån:12:00 Underlag ska vara online 

Tis: Text samt läsa andras 

Ons: Text samt läsa andras - PowerPoint. 

Tors: 75% seminarium 

Fre: 23/12  

v. 52 Mån: Text 

Tis: Text 

Ons: Text 

Tors: Deadline BlackBoard 12:00 

Fre: 

v. 1 Mån:  

Tis: Handlednings respons textnära, mail senast 23:59. 

Ons: Arbeta med responsen 

Tors: Arbeta med respons, formalia 

Fre: Vid behov, fortsätta med respons, formalia 

v. 2 Mån: 7:00 Manusstopp, online. Invänta vem vi opponerar på, därefter läs. 

Tis: Läs för opponering 

Ons: Läs för opponering, fixa PowerPoint 

Tors: Examination 

Fre: Champagne! 
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Bilaga 7 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Namn: ______________________________________________________________ 

Ålder:__________________år. 

Utbildningsnivå:____________________________ 

 

Hur många år har du arbetat på förskola?_________________ 

I vilken ålder är barngruppen du arbetar med?______________      

___________________________________________________________________________ 

                       Verksamhetsfrågor 

1. Vad är estetik för dig/er? 

 Vad betyder estetik för dig? 

2. Arbetar ni med estetik i verksamheten? 

 Är det någon som har en utbildning inom ämnet bild? 

 Vem arbetar med det? (huvudansvarig, gruppering) 

3. Hur arbetar ni med estetik? 

 Hur ofta arbetar ni med bild/ estetik? 

4. Hur bemöter ni pedagoger barnens intresse? 

 Om det finns ett ointresse hos barn/ barnen, hur hanterar ni det? 

5. När arbetar ni med estetik? 

 Var i verksamheten sker detta? (ateljé v.s icke ateljé?) 

___________________________________________________________________________ 

6. Vilket material använder ni er av? 

7. Vilket material är tillgängligt för barnen utan vuxens hjälp? 

8. Vilket material är tillgängligt MED vuxens hjälp? 

 Varför är det så? 

9. Vad kallar du/ni detta materialet för? (håller upp pensel) 

10. Vad gör ni med detta materialet? (pensel) 

11. Vad kallar du/ni detta materialet för? (håller upp krita) 

12. Vad gör ni med detta materialet? (krita) 

13. Vad kallar du/ni detta materialet? (håller upp penna) 

14. Vad gör ni med detta materialet? (penna) 

15. Upplever du att barnen har ett inflytande över vilket material som används? 

 Hur ges barnen möjlighet till detta? 

 Upplever du att barnen styr valet av material för sitt skapande, eller kan det 

vara påverkat av er pedagoger? 

16. Upplever du att det estetiska materialet får ett inflytande över barnen? 

_________________________________________________________________________ 

17. Vilken tillgång finns det i verksamheten av material för bild? 

18. Känner du/ni att det är något material som du/ ni saknar i verksamheten, för bild? 
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19. Vad är det som avgör vilket material verksamheten har tillgång till? 

 Känner du att ni kan påverka det? 

20. Hur upplever du att läroplanen går att koppla till hur ni hanterar det estetiska 

materialet i verksamheten?  

21. Ser ni estetiken (bild) som ett medel eller mål? 

 Medel:   a.  Matematik     b. Dokumentation     c. Språk     d. Samspel              

e. Söka information       f. För lärande syfte      g. För lek      h. Övriga områden 
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