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Abstract  

 

This essay reflects upon a group process where the goal was to use an art exhibition as a 

source of inspiration. The purpose of introducing art through an Exihibition was to generate 

associations that lead to subjects for dialogue and therefor developed a creative process 

amongst the group. We used the experience that came out of the visit and phrased questions 

regarding electrical light sources to mediate to the children. 

The main questioning is regarding the transformation from conformity to a more 

experimental approach to children’s learning. My dilemma concerns me getting caught in 

between two different points of view and not always knowing to whom the dilemma should 

be addressed, towards the staff or the organisation. 

My investigation concerns the role of a supervisors communications skills in relation 

to aesthetics as a learning process. Secondly, I reflect upon pedagogic documentation and how 

it can be used in the preschool practice. Through the pedagogic documentation, I can reflect 

upon the children’s becoming in relationship to the spatial dimensions and their relationships 

towards each other. My purpose of outcome was to investigate creative thinking in 

relationship to a group process in the preschool practice and how one can go about to 

introduce art as a catalysator for a creative process.  

 

 

 

 

Keywords: Childhood, thinking, becoming, aesthetics, metaphor, aessthetic process, 

pedagogic documentation. 



3 
 

Om tänkande och mening i förskolans praktik 

Författare: Hedvig Silfverhjelm 

Handledare: Krystof Kasprzak 

Termin: Hösten 2016 

 

Sammanfattning 

Min essä handlar om en grupprocess där syftet var att använda en konstutställning som en 

inspirationskälla. Utställningen var tänkt att användas som ett medel för att väcka 

associationer, och därmed, ett kreativt tänkande som jag hoppades skulle skapa en dialog 

mellan oss pedagoger. Utifrån konstutställningen på Moderna Museet formulerar vi en öppen 

frågeställning kring elektriska ljuskällor till barnen.  

Min huvudsakliga frågeställning handlar om hur man kan bryta med konforma 

mönster i förskolans praktik och anamma en ”det-beror-på-syn”. Det undersöker jag genom 

två frågeställningar: vad är ett kreativt tänkande, och hur kan det se ut i ett möte mellan 

förskolepedagoger och en konstutställning? Hur kan material och miljö ge förutsättningar för 

ett barns upplevelse av sig själv i förskolans praktik? Mitt dilemma handlar om att jag har 

upplevt att jag kommer i kläm mellan dessa båda synsätten och då har jag inte alltid vetat hur 

jag ska adressera problemet, till personalgruppen eller som en ledarskapsfråga. 

I min essä undersöker jag dels handledarrollen utifrån kommunikation kring estetiska 

lärprocesser och hur jag kommunicerar med de andra pedagogerna, samt hur man kan se på 

barnens interaktioner i en grupprocess genom pedagogisk dokumentation. Genom 

dokumentationen kan jag undersöka barnens blivande i förhållande till rumslighet och ett 

relationellt perspektiv.  

Syftet är att undersöka dynamiken i en grupprocess i förskolans verksamhet och hur 

man går tillväga när man introducerar konst som en katalysator för en kreativ process både 

hos barn och pedagoger. I min undersökning kommer jag fram till att teorier behövs för att 

pedagoger ska ha en bredd inför ett projekt/tema och därmed bättre kunna fånga upp barnens 

tankar, samt att estetiken är avgörande som en motsats till konformitet. 

 

Nyckelord: Barndom, tänkande, blivande, estetik, metafor, estetisk process, pedagogisk 

dokumentation.  
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Ljusprojektet – en önskan om att väcka associationer, tankar och dialog.  

 

”Titta! det lyser, ska vi följa efter?” säger jag till barnen. ”Ja!” säger de. Tillsammans börjar 

vi följa den långa rosa ljusslingan. Från köket, genom den lilla korridoren, och in i rummet 

längst in på avdelningen. 

”Det låter”, ”Läskigt”, ”Vad är det här för nåt?”, ”Lampa”, ”En till lampa”, ”Hänger i 

taket”, ”Låna från Regnbågen”, ”Ficklampa”, ”Det lyser”. Barnen ger uttryck för vad de 

upplever när de kommer in i rummet. In, i ett för dem välkänt rum som nu är förvandlat till ett 

annat rum. Det är mörkt och det lyser överallt från olika ljuskällor – långa ljusslingor på olika 

ställen i rummet, färgade lampor, små lyktor som man kan hålla i handen – blå, gula, orange, 

lila, och röda. Ljuslyktorna som man kan hålla i handen ligger i en stor glasskål på det låga 

bordet som står i mitten av rummet. Ficklampor finns utspridda i rummet, hängandes på 

väggarna och liggande på golvet. I rummet finns också ett ljusbord med ljusfilter i olika färger 

som man kan sortera och kombinera, på olika sätt. Som man vill. Jag vill att materialet ska 

vara vackert och lockande när barnen kommer in i rummet. I bussen som är byggd i ett hörn 

av rummet kan man ligga i ett hav av mjuka täcken och titta på ljussensationer i bussens tak. 

Några av barnen uttrycker att det är läskigt här inne. Ebba och Astrid sitter i länge i Kerstins 

knä. Sara lägger sig i gropen med täcken inne i bussen. Hon ligger där under hela tillfället. 

Gustav klättrar in i bussen och ramlar över Sara där hon ligger, hon säger inget, hon fortsätter 

titta på allt ljus. Hon är helt uppslukad av sin sinnliga upplevelse. Helena går runt, runt, flera 

gånger i rummet, hon tittar och känner. Ruben snurrar inne i ”luft”-installationen, han snurrar 

omkring varv efter varv och bjällrorna pinglar. Jakob tittar och känner mycket på ljuset som 

man kan hålla i handen. Han springer med de små ljuslyktorna i sina händer. Han vill gärna 

kasta dem. Olle blinkar med cykelljusen och lyser med dem på ljusslingan under en lång tid. 

Vad är det han ser, vad är det han undersöker?, undrar jag. Gustav tycker om ljuset som 

blinkar (det är ett rött cykellyse), han riktar ljuset upp i taket och tittar. Han sätter också ord 

på att ljuset som han håller i handen, som blinkar, reflekteras i taket. 

Det här var barnens första möte med  det som kommer att kallas Ljusprojektet på 

avdelningen Nyckelpigan där jag gör min praktik, VFU (verksamhets förlagd utbildning).  

När jag läste på studiewebben inför den här VFU-terminen blev jag glad. Den här 

terminen hade fokus på ledarskap. Äntligen kom ett tillfälle för mig att använda mig av det 

som väcker min lust och nyfikenhet i mitt yrke som pedagog. Jag och Marianne (som är min 
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VFU-handledare) har ofta samtalat om hur man förhåller sig estetiskt till barnens 

lärandeprocesser. Marianne är nyfiken på hur jag kommer att använda mig av mina kunskaper 

från ateljerista-utbildningen. Vid ett tillfälle på ateljeristautbildningen utgick vi från en 

konstutställning. Utifrån den påbörjade vi en process tillsammans där konsten fungerade som 

en katalysator för att tänka. Jag vill prova att arbeta på det sättet, att utifrån en 

konstupplevelse handleda en personalgrupp. Marianne tycker att det låter kul och att vi ska 

prova.  

Marianne är en förebild och en inspirationskälla för mig med sin aldrig sinande 

nyfikenhet och utforskaranda. Jag minns när jag började arbeta på Mariannes avdelning, för 

över tio år sedan. Då var det en diskussion på avdelningen om bilder som skulle hängas upp 

på väggen, i ögonhöjd för de yngsta barnen. Det är lätt att göra antagandet att barn i ett till två 

års ålder drar ner bilderna. Marianne sa, ”man måste prova, man måste alltid prova, för man 

vet aldrig innan man provat”. Det ögonblicket gjorde intryck på mig och jag har bevarat det 

som en ständig påminnelese om att aldrig ta saker givna och låta mina fördomar leda mig 

kring vad som kommer att fungera i en barngrupp. Marianne som jobbat minst trettio år 

förskolan och säger att man aldrig kan veta om en grupp med ett- och tvååringar kommer att 

agera på ett förutsägbart sätt, väckte mitt intresse för pedagogik. Utan istället, undersöka just 

den här, för tillfället specifika barngruppen, med dess individer och just den specifika 

barngruppens förhållanden, förutsättningar och intressen.  

Jag frågar Kerstin och Anna-Lena om de också vill vara med. Idén går ut på att vi fyra 

ska gå på en konstutställning och utifrån den resonera oss fram till ett par begrepp som 

konstnären arbetat kring och som vi tycker är intressanta. Vi väljer ut begreppen utifrån vad vi 

tror är användbart och intressant för barnen. De ämnen som vi tror att barnen och vi knyter an 

till. Inför projektet kommer vi också forma hypoteser om vad vi antar att barnen känner till 

om de områden som vi väljer ut och vad vi förmodar att de vill veta mer om.  

Vi bestämmer träff på Moderna Museet en torsdagskväll klockan 18.00, museet  har 

öppet till 19.00 den här kvällen. Jag går vägen upp från båten. Det är i slutet av oktober och 

det är redan mörkt ute när klockan närmar sig sex på kvällen. Blåsten är kall, så det är skönt 

att komma in i museet. Jag kommer tidigt och känner mig nervös. Vad har jag gett mig in på? 

Jag har ju inte provat det här själv på riktigt, bara i teorin? Många tankar rör sig i mitt huvud 

medan jag väntar. Tänk om de inte tycker om det, tänk om det inte blir inspirerande? Jag får 

vänta ett tag och hinner kolla igenom museishopen. Utställningen som vi ska se ikväll heter 
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”Mid-sentence” och är skapad av konstnären Nina Canell. Så här beskrivs utställningen i en 

recension av Dan Jönsson. 

 

 

I genomskärning ser de ut som någon sorts hemkokta karameller […] 

Innanför det mjuka svarta skalet ligger de färgmarkerade ledningarna som 

dekorativa ringar runt ett innanmäte av läckert glänsande metalltrådar. […] 

Till synes slumpvis utvalda föremål – gärna sådant vi vuxna kallar ”skräp” 

– sorterade enligt någon hemlig, fantasifull logik. [...] Men här finns också 

några nästan lyriskt gåtfulla och enkla verk. Som silikonmattan där en 

perfekt, millimetertjock vattenmassa hålls på plats tack vare ytspänningen. 

Eller den slitna heltäckningsmattan där det står ett glas ”förtjockad luft” 

(blandad med 7 procent kiseldioxid får luft en konsistens som isbitar). 

Men mest förundrad blir jag trots allt av ännu ett kabelfragment – här 

ingjutet i en glasklar plastkub. Med sitt gråvita hölje och sin grova kärna 

av koppartrådar liknar det en avsågad benbit, med märgpipor och allt. 

Sannerligen om jag någonsin sett ett föremål som gett mig en sådan 

svindlande vision av hur vår tid kommer att se ut i ögonen på en framtida 

civilisation. Sublimt. (Jönsson 2014). 

 

 

 

Jag valde den här utställningen för att jag tycker att den har många olika infallsvinklar, 

möjligheter och ingångar. Ingångar och möjligheter för att tänka, och för att väcka en 

nyfikenhet. Utställningen är både suggestiv, symbolisk och jordnära praktisk. Ämnen som jag 

tycker att den tangerar är: arkeologi, avtryck på olika sätt, spår, luft, elektricitet, historia, fysik 

och naturvetenskap. Det är för mig som att det var en utställning med obegränsade 

möjligheter när det gäller frågeställningar. Och många gånger fascineras, enligt min 

erfarenhet, barn av vatten och ljus- och luftsensationer som ficklampor, blinkande ljus, vatten 

att plaska med samt hälla och ösa.  

Efter att vi sett utställningen går vi ut i blåsten igen. Museet stänger och vi behöver 

hitta ett ställe att vara på för att hinna prata om det vi har sett. Efter en kort promenad hittar vi 

ett vandrarhem som är öppet. Vi beställer in kaffe. Det är mycket att diskutera och inte så 

enkelt som jag hade föreställt mig. Marianne är upprörd och förstår sig inte på konsten, hon 

tycker att det är ”skit”. Jag kan se på hennes kroppsspråk hur upprörd hon är. Hon är berörd, 

men på ett negativt sätt. Hur gör jag nu? Vad har jag för verktyg för att handleda? Hur kan jag 

rikta in samtalet om konst på ett konstruktivt sätt och inte utifrån känslor baserade på 

förutfattade meningar?  

Jag sitter med kaffekoppen i handen. Jag känner mig villrådig, den här situationen har 

jag inte kunnat förutse, hur ska jag hålla ihop det nu? Jag försvinner iväg i tankarna och 

undrar om jag valt fel utställning, är den för abstrakt?  
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Vi fortsätter prata och enas till slut om att utställningen i alla fall inte lämnade oss 

oberörda och vi bestämmer oss för att presentera upplevelser i form av ljus, luft och ljud för 

barnen. Vi vill med materialets hjälp ställa ett par öppna frågor till barnen för att se vad de 

kommer välja att utforska. 

Skeppsholmen försvinner i mörkret när jag tar båten tillbaka till Slussen. Vi har 

bestämt att jag ska vara med på måndagens avdelningsplanering inför kommande onsdag när 

vi ska starta upp projektet med barnen. Jag känner mig nedstämd, det här var svårt. Svårt att 

byta roll från elev till handledare. Svårt att samtala om konst. Jag funderar kring om man 

behöver öva upp en vana för att kunna se på konst? Att liksom träna upp en färdighet för att 

inte bara se på konsten utifrån ett gillande eller ett ogillande, utan också som en frågeställning 

eller en dialog. Att se konst utifrån konstnärens visioner, bakomliggande tankar och teorier 

samt konstruktionerna i sig, materialval och komposition. Att se på konst utifrån vad 

konstnären vill berätta om eller ge uttryck för?  

På vandrarhemmet kom vi på en idé om vi hur vi kan ge barnen ett första möte med bland 

annat, ljus. Men när jag lämnat Marianne, Kerstin och Anna-Lena och blir ensam med mina 

funderingar och min upplevelse fortsätter tankarna att snurra. Kanske främst från mötet 

mellan konsten och pedagogerna. Det här var inte det jag önskade, jag ville ha mer process, 

mer samtal. Samtidigt är det häftigt att konst kan vara så starkt, att konsten väcker starka 

reaktioner och känslor. Jag undrar om jag varit obetänksam och underskattat konsten som ett 

medel för att beröra. Hur ser mina medel ut för att handleda, hur kan jag förmedla mina tankar 

och visioner till Marianne, Kerstin och Anna-Lena tydligare? Jag upplever ofta att mina idéer 

är levande och färgglada i mitt eget tänkande men när jag ska förmedla dem är det inte lika 

tydligt, istället kommer orden ut som svart-vita konturer. Hur kommunicerar jag mina bilder 

och idéer till andra på ett förmedlande sätt?  

När jag kommer på måndagen för att vara med på avdelningens planeringstid inför 

onsdag har jag med mig anteckningar. Det är frågeställningar som har pågått inom mig sen vi 

var på utställningen tillsammans. Mina anteckningar: 

 

måndag 10/11 9.50-10.20 Hur börja? Läsa upp en sammanfattning av onsdagen. Diskutera? 

Vad vi såg, alla, var och en? Vad är möjligt undersöka? Vad har vi fått syn på, det behöver 

inte ingå i vårt projekt men kan bli föreställningar i vår vardagliga praktik som till exempel: 

finns det behov hos barnen av sinnliga upplevelser? Hur ska vi gå vidare på onsdag – vilka 

material och hur ska vi bygga upp, förändra miljön. Hur ska grupperna se ut – en stor eller 
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flera små grupper? Att vara öppna för hur vi kan ta situationen vidare med barnens 

upplevelse av rummet. Vem gör vad – vem ska dokumentera, hur ska vi dokumentera och hur 

ska vi ge informationen tillbaka till barnen? Vad ska vi titta på främst – det interpersonella 

relationerna mellan barnen eller mer hur barnen förhåller sig tekniskt till materialet och 

upplevelsen? Förslag. Den som dokumenterar fotar rummet innan, skriver en sammanfattning 

och hjälper mig att färdigställa rummet, vad tycker ni?  

 

Efter mötet känns det inte så bra, vad var det som hände? Jag och Marianne blev väldigt oense 

och jag tyckte att det gick ut över Kerstin och Anna-Lena. Marianne upplever att jag backar 

processen ett steg med mina frågeställningar. Jag upplever det som att hon anser att tänkandet 

var avklarat, där på vandrarhemmet, och att vi ska gå vidare och göra det som vi bestämde 

där. För mig var det så mycket som hände i min egen process och som skapade nya 

fördjupade frågor sen sist. Jag vill stanna kvar, inte gå vidare, jag vill att vi ska hitta ett 

varande i vår process. Jag upplever att jag varken har orden eller medel för att förklara det för 

dem. Inte heller lyckas jag skapa en trygg och tillåtande atmosfär under vårt samtal. 

Mariannes reaktion är för mig långt ifrån främmande, jag skulle vilja säga att det är en av 

förskolans kulturer om jag ska generalisera. Att ta beslut och sedan sätta i verket.  

Min ambition med våra reflektionsstunder var att alla skulle ges samma utrymme, och 

min strategi för det var att börja och fråga dem i personalgruppen som inte självklart tar 

utrymmet i anspråk. Jag ville få igång en diskussion utifrån deras tankar och reflektioner 

sedan sist. Upplägget jag föreslog, för resten av projektet, var att vi skulle turas om att vara 

ansvariga för dokumentationen. Den som var ansvarig för respektive gång (cirka fem 

tillfällen) såg till att det fanns kameror samt gjorde anteckningar som renskrivs inför 

reflektionstiden. Min ambition med det tillvägagångssättet var att engagera och inkludera. 

Min förhoppning var att det skulle leda till en fördjupad process. Där idéer vänds och vrids 

på, fram och tillbaka, idéer som stöts och blöts.  

Jag går hem, jag är förbryllad och ledsen. Som vanligt i förskolans värld så är tiden en 

överhängande faktor. Eller bristen på den. Men är det verkligen så? Eller är det ytterligare en 

kultur som har uppstått i förskolans praktik och som vi skapar och återskapar utan att granska 

och ifrågasätta? Allas vår ovana att jobba i en, av den här typen estetisk process, (och jag som 

handledare i en sådan) där utgången inte är given. Och för mig i kombination med att jag 

prövar mig fram i en ny roll. Jag skriver till slut ett brev för att förtydliga mig själv och mina 

motiv inför Marianne, Kerstin och Anna-Lena. 
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Onsdag morgon klockan 08.00 är jag på avdelningen för att göra i ordning rummet. 

Det är mycket att göra. Jag har med mig bjällror, silkespapper, ljusfilter, verktyg, musik och 

brevet. Jag hinner till slut klart med rummet och det är dags att presentera det för barnen. Vi 

har valt att hela barngruppen ska vara med de här första gångerna, för att eventuellt dela upp 

oss i smågrupper lite senare i processen.  

Barnen visade intresse för installationen och det var kul, vi var alla uppsluppna efteråt. 

De visade mest lust inför ljuset, lite för luften, och minst för ljudet. Luftinstallationen blev 

heller inte som vi tänkt för fläkten vi skulle använda för att blåsa på silkespapperet och 

bjällror fungerade inte. Vi bestämmer att vi ska upprepa upplevelsen ett par gånger till med ett 

par smärre justeringar. Tillsvidare får luftinstallationen och delar av ljusinstallationen hänga 

kvar så att vi kan hålla dialogen med barnen levande. Vi vill se om och hur barnen eventuellt 

återknyter och knyter an till projektet. Om de kommer att prata eller göra något som relaterar 

till det vi gjort idag.  

Jag vill inte ge pedagogerna brevet på morgonen för då har vi inte tid att prata om det och jag 

tror att det skulle ta fokus från det vi ska göra idag. Jag ger det till dem innan jag går för 

dagen. 

 

Jag inser efter i måndags att jag inte gett tillräcklig information om mina tankar kring 

projektet och syftet med det här ”projektet”. Den här VFU perioden har betoning på 

ledarskap och jag såg det som en spännande möjlighet att prova att arbeta processinriktat 

med en utställning som utgångspunkt. Det jag har saknat i min upplevelse av förskolan är 

dialog och förankring i personalgruppen i förhållande till ett projekt eller tema. Vi är ofta så 

tidspressade och vill så mycket och det är många mål vi ska uppnå och hinna med. Jag har 

därför ofta upplevt att vi just därför ”tar något” som verkar bra och roligt. Det vill inte jag, 

min önskan är att fördjupa och förankra innan vi går in i en undersökande process 

tillsammans med barnen. Så att vi kan tillföra, se alternativa vägar eller revidera utifrån 

barnens uttryck av upplevelsen/materialet. Jag tror att ju mer kunskap man har om ett ämne, 

ju mer kan man se och därigenom ta projektet vidare på ett annat sätt. Det som intresserar 

mig i arbetet med barnen är process, kreativitet och delaktighet. Vad är det som uppstår i 

barngruppen när de möter ett material eller en upplevelse, och hur? Syftet med att gå och se 

en utställning tillsammans var att väcka just en process. Och därur väcka associationer, 

tankar och dialog. I en process kan det innebära att man tidvis ”svävar fritt, i ovisshet” och 

det är någonting som jag tycker är bra för det ger utrymme för kreativitet – och mer process. 
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Det som blev tydligt sist var att jag och Marianne inte pratat ordentligt om hur mitt ledarskap 

ska se ut under det här projektet och det behöver vi göra. Jag är ledsen att ni kom i kläm. 

Men som sagt, jag har inte gjort det här själv i praktiken och jag kommer att behöva ert 

tålamod och överseende med mitt ledarskap som fortfarande är under utforskande. Om ni 

fortfarande vill prova att undersöka en process tillsammans med mig, och kanske ibland 

sväva fritt, så tycker jag att det vore väldigt spännande, utmanande och lärorikt att få göra 

det tillsammans med er. Hedvig 

 

Projektet fortsätter och vi upprepar installationen flera gånger och varje gång förändras något 

litet som vi inte tyckte fungerade eller kunde förbättras från gången innan. Jag är med på ett 

par planeringsmöten till. Det är inte enkelt. Det blir mycket diskussioner, jag vill fokusera 

mycket på detaljer och jag vill att alla ska vara med när vi tar beslut om projektet. Jag vill inte 

rationalisera, som till exempel att det är bara jag och Marianne som ska prata inför en 

kommande nästa gång. För att det är det enklaste, eftersom Marianne har kontorstid vissa 

dagar och därför har lätt att komma ifrån barngruppen. Mitt mål är delaktighet, inkludering 

och engagemang hos alla inblandade. Varför är det så svårt mig att komunicera det, hur gör 

man?  

Mariannes och mina samtal fortsätter under VFU-perioden. Vi vill båda fortsätta med 

Ljusprojektet. Hon säger vad hon tycker och ifrågasätter det hon inte förstår. Den utmaningen 

har hjälpt mig att få syn på mig själv. Hur jag uttrycker mig, vad jag vill uppnå med mitt 

ledarskap. Hennes mod och nyfikenhet är inspirerande. Genom hennes uppriktighet på 

Moderna Museet blev hela denna VFU-period ett ”riktigt” möte. Tufft ibland, men önskvärt 

och lärorikt. 

Ljusprojektet avslutas och jag tror att alla kunde hitta något intressant eftersom barnen 

blev intresserade och engagerade. Vi avslutar vårt ljusprojekt i lekhallen, som är ett stort 

allmänt rum där förskolan brukar ha rörelse och storsångsamling. Jag förvandlar rummet en 

sista gång och tar med allt material som vi använt inne på avdelningen under den här tiden. 

Till attributen adderas en sänghimmel över soffan och en projektion mot väggen. Projektionen 

är en dansuppsättning där koreografin inkluderar ljuskällor. Jag gillar att använda projektioner 

på väggarna tillsammans med barnen, särskilt de yngsta, för det blir så fysiskt. De kan 

interagera med bilderna, gå in och ut ur bilden. Barnen blir inte bara passiva betraktare utan 

också aktiva deltagare. Jag sätter på YouTube-klippet  och välkomnar barnen in i rummet. Vi 
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dansar med varandra och med projektionen, några av barnen sitter i soffan. Det blir ett mycket 

sinnligt avslut och vi är alla nöjda. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Förskolan har en bestämd form, både i utformning av lokaler och rum, rutiner samt 

styrdokument. Dagen följer en viss struktur med exempelvis aktiveter, lunch, vila, mellanmål 

och fri lek fram till att barnen går hem. Rummen på förskolan är ofta traditionellt inredda med 

hyllor för material, leksaker, soffa, bord och stolar. När vi ritar eller målar sitter vi på stolen 

vid bordet. Jag har upplevt att form och funktion i förskolans praktik inte alltid diskuteras och 

blir föremål för reflektion. Jag anser att vi ofta bara accepterar ”läget” gällande förskolans 

villkor. Om vi exempelvis ska måla ser vi färgen som färg. Det är inte ovanligt att vi ställer 

fram färg utan att presentera den närmare eller reflektera över vilken typ av färg vi erbjuder 

och till vem. Är till exempel temperablock (sammanpressad pulverfärg i runda hårda block, 

man behöver doppa penseln i vatten och gnugga upp färgytan) den bästa färgen att presentera 

för en grupp ettåringar när de ska måla?  

Mitt dilemma handlar om två olika förhållningssätt som kan appliceras på förskolans 

praktik. Det ena är ett konformt synsätt där föremål och händelser är vad de synes vara utan 

att ifrågasättas och reflekteras kring. Det andra synsättet står för en önskan om det kollektiva 

lyssnandet och om ett synsätt som anammar ett sökande och en ”det-beror-på-syn”. I 

berättelsen skriver jag om min lust och vision kring inspiration och nyfikenhet. Det visar sig 

sedan att det inte är så lätt för mig att förmedla tankar idéer och visioner till de andra 

pedagogerna. Jag hamnar helt enkelt i kläm mellan de båda synsätten. 

Syftet är att undersöka dynamiken i en grupprocess i förskolans verksamhet och hur 

man går tillväga när man introducerar konst som en katalysator för en kreativ process både 

hos barn och pedagoger. 

 

Mina frågeställningar är följande: 

Vad är ett kreativt tänkande, och hur kan det se ut i ett möte mellan förskolepedagoger och en 

konstutställning? 

Hur kan material och miljö ge förutsättningar för ett barns upplevelse av sig själv i förskolans 

praktik? 
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Metod 

Metoden för min reflektion är skrivande i essäform. Jag undersöker med skrivandets hjälp 

tänkande i relation till grupprocesser i förskolans praktik. Lotte Alsterdal beskriver 

essäskrivande som en kunskapsform i Essäskrivning som utforskning. Alsterdal beskriver hur 

begreppet, ”essä”, härstammar från Michel de Montaigne och Montaignes försök att genom 

skrivande av egna erfarenheter föra samtal med andra tänkare, antika och samtida – 

”karakteristiskt är att texten uppehåller sig vid författarens egna erfarenheter och tankar. Det 

finns en konkretion och personlig ansats som går igenom texterna, utan att någonsin tappas 

bort.” (Alsterdal 2014, s. 62). Jag vill likt Montaigne föra samtal med andra författare och 

tänkare och genom dem förstå mitt dilemma bättre. Mitt mål har varit att hålla min egen 

berättelse vid liv i varje nytt möte med de olika källorna. 

Maria Hammarén menar i Skriva – en metod för reflektion att meningsskapande sker 

med ord. Hon påvisar att människans fallenhet att skapa är förutsättningen för att kunna få en 

identitet, och en identitet är nödvändig för att göra sig en uppfattning om sina värderingar, 

som i sin tur ger avtryck i ens handlande (Hammarén 2005/2010, s. 9-10).  

För att vidga min förståelse av tänkande som en kreativ grupprocess (både hos barn 

och pedagoger) resonerar jag kring kommunikation och reflektion utifrån konst, tänkande och 

estetik. Jag undersöker vad, i en barngrupp, som främjar intresse, idérikedom och 

kommunikation. Hur barnen interagerar med varandra och med materialet, i det här fallet 

olika ljusinstallationer. Genom barnens görande teoretiserar jag kring blivande utifrån hur de 

eventuellt skapar mening i sitt görande med material, rum och varandra. 

Vidare använder jag mig av Deleuze begrepp ”inbrott i tänkandet” för att undersöka 

ett starkt uttryck i personalgruppen och hur jag kan använda mig av starka reaktioner 

konstruktivt. Det har gett mig insikt i hur jag kan lära mig att använda konflikt och 

meningsskillnader som en möjlighet. För mig var Mariannes uttryck starkast och därför 

tydligast och mest utmanande för mig, vilket är anledningen till att jag fokuserar mest på 

hennes reaktion bland de tre pedagogerna. 

Jag kommer främst att diskutera mitt dilemma utifrån Liselott Mariett Olssons Rörelse 

och experimenterande i små barns lärande – Deleuze och Guattari i förskolan (2014) och 

Vea Vecchis Blå cikoriablommor – Ateljén i Reggio Emilias pedagogiska verksamhet (2014). 

En situation ur min berättelse har jag valt att diskutera utifrån Fredrika Spindlers Deleuze – 

tänkande och blivande (2013). Jag har också valt en skönlitterär källa för att illustrera 

tänkande, meningsskapande och blivande genom Lewis Carrolls Alice i Underlandet (2009).  
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Övrigt om texten: i resterande del av uppsatsen kommer jag att hänvisa till mitt 

dilemma som Ljusprojektet. Både barnskötare och förskollärare benämns som pedagoger. 

VFU är en förkortning av Verksamhetsförlagd utbildning. 

 

Sekretess och etiska överväganden 

Min uppsats är skriven i enlighet med Vetenskapsrådet och deras fyra huvudkrav: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Jag kom tillsammans med Marianne fram till att skriva om min 

upplevelse av den här specifika VFU-perioden. Jag fick förmånen och förtroendet av hela 

personalgruppen och min handledare Marianne att leda dem i en estetiskt utforskande process 

utifrån ett ledarskaps-perspektiv. Jag och Marianne kom gemensamt fram till att den här 

upplevelsen var intressant att utforska ur ett teoretiskt och reflekterande perspektiv. 

Jag har övervägt huruvida min essä är utelämnande för de inblandade pedagogerna och 

kommit fram till att jag främst utelämnar mig själv. Även om jag fokuserar mycket på 

Mariannes reaktion är det min subjektiva upplevelse av denna process och dess händelser. Jag 

har informerat och fått samtycke från pedagogerna som finns med i min essä. Alla namn är 

utbytta förutom mitt eget. 

När det gäller barnens medverkan anser jag inte att texten kring dem innehåller 

utelämnande information eller särdrag som går att identifiera (även deras namn är figurerade). 
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Reflektion 

Estetik och etik i förskolan 

 

 

Hon funderade lite för sig själv – så gott som hon nu kunde, för hon kände 

sig både sömning och yr i huvudet av värmen – om det verkligen skulle 

vara värt besväret att plocka blommor och binda en krans, när en vit kanin 

med röda ögon plötsligt kom skuttande alldeles intill henne. 

Det var inget särskilt märkvärdigt med det, och inte heller tyckte Alice att 

det var särskilt konstigt när hon hörde kaninen säga högt för sig själv: ”Oj, 

oj, nu kommer jag försent!” (När hon tänkte på det efteråt undrade hon 

varför hon inte hade tyckt att det var konstigt, fast just då verkade alltihop 

helt naturligt.) Men när kaninen tog upp en klocka ur västfickan och tittade 

på den och sen sprang vidare, då kom Alice fort på fötter, eftersom det 

slog henne att hon aldrig förr sett en kanin med klockor eller västfickor att 

stoppa dem i. Vild av nyfikenhet sprang hon efter kaninen över ängen och 

kom fram lagom för att se den försvinna ner i ett stort kaninhål under en 

häck. (Carroll 2009, s. 12). 

 

 

 

Att engagera sig i en lyssnandets och det kollektiva, intensiva och 

oförutsägbara experimenterandets politik genom modulering av affekt 

innebär ett paradigmskifte i förhållande till etik och politik. Istället för en 

generaliserad etik som erbjuder i förväg bestämda lösningar och lätt kan 

reduceras till en teknisk praktik verkar det finnas behov av en etik som 

håller i rådande stund. (Olsson 2014, s. 98). 

 

 

 

En frågeställning som jag ständigt har kommit tillbaka till under mina år i förskolans praktik 

är: Hur gör vi när vi erbjuder barnen olika material och miljöer i förskolans praktik. Hur ser 

vi på barnens kontakt och interaktioner med material och miljö. Frågan om hur bör  vara en 

levande dialog, anser jag. Dialogen behövs för att upprätthålla och skapa (och återskapa) en 

dynamisk och demokratisk process. Med dialog och reflektion behöver vi problematisera hur 

vi ser på strukturer, värdegrund och demokrati i relation till estetiska lärprocesser, estetik och 

lärande. Vi behöver ha diskussioner som problematiserar rum, material och miljö.  

Vi behöver samtidigt bli bättre på att ta till vara på våra personliga och professionella 

erfarenheter och kunskaper och använda dem som resurser. Den respekt och de möjligheter vi 

vill ge barnen behöver vi också ge till oss själva. Tid och möjlighet att få upptäcka och 

diskutera. Ljusprojektet var ett utforskande av att bryta med en teknisk praktik och att 

engagera sig i en lyssnandets politik. Jag ville pröva den estetiska kraften i det sköna och 

omsorgsfulla och hur den kommunicerar till oss i en kollektiv process utifrån en 
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konstutställning. Projektet var även en önskan att så att säga erbjuda barnen och pedagogerna 

på avdelningen ”vita kaniner med röda ögon”. I Alice i Underlandet av Lewis Carroll får man 

läsa hur Alice nyfikenhet väcks till liv av en vit kanin med röda ögon. Den fångar hennes 

uppmärksamhet. Hon inser först inte att hon är med om något märkvärdigt. Men plötsligt 

förstår hon att hon aldrig förr sett en vit kanin med röda ögon, som pratar och har klockor, och 

västfickor att stoppa dem i. Då får hon bråttom. Hon bara måste följa efter den och utforska 

det hon nyss sett och hört.  

När jag tar med mig Marianne, Kerstin och Anna-Lena på utställningen vill jag väcka 

ett kollektivt tänkande. Jag vill att konsten ska få oss att tänka tillsammans, att vi ska rikta 

våra blickar mot olika områden på konstverket. Min vision är att våra olika personligheter och 

erfarenheter ska få oss att se olika teman och tankegångar i Nina Canells utställning. Olika 

teman och utgångspunkter som skapar en diskussion hos oss om vad barnen kan tänkas vilja 

undersöka vidare. Min önskan var att utställningen skulle fungera som den vita kaninen gör 

för Alice. Nyfikenheten hos henne skapar en drivkraft och kreativitet. 

Liselott Mariett Olssons (fil. Doktor) Rörelse och experimenterande i små barns 

lärande – Deleuze och Guattari i förskolan behandlar på många sätt det dilemma som jag har 

brottats med under mina år i förskolans praktik. Olsson skildrar i sin bok ett arbetssätt som 

bygger på möten mellan forskare och förskollärare där problem konstrueras och förhandlas 

snarare än överförs och imiteras (Olsson 2014, s. 23). Olsson berättar om hur hon tillsammans 

med andra forskare och förskollärare försökt hitta tillbaka till rörelse och experimenterande i 

förskolans praktik med hjälp av teori. Hon problematiserar förskolans praktik med hjälp av 

delar av Gilles Deleuze (1925-1995) och Felix Guattaris (1930-1992) filosofi (Ibid., s. 35).  

För att beröra en tankeprocess hos Marianne, Kerstin, mig själv och Anna-Lena väljer 

jag den här utställningen. Min förhoppning är att vår upplevelse även ska ge barnen möjlighet 

till en kreativ tankeprocess. När barnen möter Ljusprojektet sker det flera intressanta möten, 

mellan barnen och mellan barn och material. Som till exempel Sara som blir uppslukad av 

ljusupplevelsen och i den situationen öppen för ett möte med Jakob som faller över henne. 

Sara har stark integritet och tycker oftast inte om att överrumplas fysiskt.  

Vea Vecchi har sedan 1970-talet arbetat som ateljérista på förskolan Diana i Reggio 

Emilia, Italien. Hon menar att i ett pedagogiskt projekt måste man lära sig lyssnandets praktik 

(Vecchi 2014, s. 39-40). Vecchi påpekar att det finns en spänning i estetiken, att det i 

estetiken finns empati och ett sökande efter relationer. Där finns olika strukturer som skönhet 

men också ironi och provokation. Vecchi framhåller att konsten och det estetiska fältet är till 
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stöd för lyssnandeprocessen (Ibid, s.40). Hon poängterar att det är viktigt att förstå att konsten 

inte bör utgöra det rent formella elementet. Konst och konstverk behöver konstrueras i nya 

begrepp och nya typer av relationer med världen. Hänvisningen till konstvärlden måste 

omtolkas i pedagogers och barns bearbetningar och fantasivärldar (Ibid, s. 39-40). Vecchi 

argumenterar för att estetiken har förmågan och kraften att stå emot våld och förtyck och att 

den genom sin känslighet och omsorg för relationer ger frihet. Därför står estetiken nära 

etiken menar Vecchi och hänvisar till Franco Berardi som intresserar sig för förhållandet 

mellan estetik och epistemologi – läran om kunskap (Vecchi 2014, s. 40-41). Berardi är 

upphovsman till berömda “Radio Alice” i Bologna och en betydelsefull person inom den 

italienska “Italian Autonomia Movement”, han är författare och för närvarande undervisar han 

i ”Social History of the Media” på Accademia di Brera i Milano (The MIT Press 2017). 

Vecchi citerar Berardi och Sarti och hur de beskriver att:  

 

 

[…] Det är vår kropp vi talar om när vi talar om estetik. Ur denna 

synvinkel kan vi förstå lite bättre vad konst betyder: konstens arbete är att 

bygga upp antenner. Antenner som uppfattar hur mycket det finns som är 

outhärdligt, missbehagligt, vidrigt och motbjudande i det universum som 

vi själva har byggt upp. Och också antenner som kan sätta oss i samklang 

med tillvarons lyckliga konstellationer och peka ut en teknisk och 

epistemologisk väg för att komma ur mörkret, för att befria oss från 

förtryck och för att lösa upp våldet […]”. (Berardi & Sarti 2008:8, se 

Vecchi 2014, s. 41-42).  

 

 

Vecchis poäng om estetiken som ett ställningstagande, en rättighet och en omsorg sätter ord 

på det som jag så länge inte kunnat formulera i ord. Och det är just de antenner som beskrivs i 

citatet ovan som jag vill förmedla till barnen. Jag vill ge dem förutsättningar att växa sina 

antenner längre och starkare. Jag anser att om man ger barnen möjlighet till kreativitet, estetik 

och reflektion ger man dem samtidigt förutsättningar för ett kritiskt tänkande. Min övertygelse 

är att genom tilltro till sin förmåga att undersöka och dra slutsatser lär man sig också att 

ifrågasätta, vilket jag menar är motsatsen till konformitet. Vecchi förklarar sambandet mellan 

estetik och epistemologi som att man tar den estetetiska upplevelsen tillbaka till upplevandet 

av livet och relationerna. Vi tar med hjälp av det estetiska fältet (och genom de estetiska 

uttrycken) tillbaka en omsorg om vårt förhållningssätt till vår omgivning och våra relationer 

(Ibid., s. 42). Omsorgen blir då en utgångspunkt för ett lärande för att den ger ömsesidig 

respekt och utrymme för kreativitet samt en frihet för individen. Friheten att följa en 
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ingivelse, som Alice när hon följer efter kaninen i Alice i Underlandet. Och friheten att 

utveckla ett eget tänkande som kommer av ett görande och ett relationellt sammanhang där 

det finns en omsorg om individen och om det materiella.  

På mötet på måndagen, efter besöket på Moderna Museet diskuterade vi hur vi skulle 

gå tillväga. Vem som skulle göra vad, hur vi skulle förhålla oss till pedagogisk dokumentation 

och vilken blick vi skulle ha på barnen. Jag hade med mig många funderingar sedan 

utställningen och vårt samtal på vandrarhemmet. Jag tog processen tillbaka ett steg utan att 

helt kunna förklara mig. Det skapade en viss förvirring hos Marianne, Kerstin och Anna-

Lena. Min styrka var min lust och mitt engagemang men det jag saknade var teorier som var 

integrerade i mig. Jag hade skrapat på ytan och skymtat en kanin med röda ögon men jag hade 

ännu inte jagat den och fallit som Alice gör i sin jakt på kaninen. 

 

 

I nästa ögonblick var Alice på väg ner efter den, utan en tanke på hur i all 

världen hon skulle kunna ta sig upp igen. 

Kaninhålet ledde rakt fram som en tunnel en liten bit, sen stupade det 

tvärt, så tvärt att Alice aldrig hann hejda sig förrän hon damp ner i något 

som verkade vara en väldigt djup brunn.  

Antingen var brunnen mycket djup eller också föll hon väldigt långsamt, 

för att hon hade gott om tid att titta sig omkring medan hon föll och undra 

vad som skulle hända härnäst. Först försökte hon se neråt och ta reda på 

vart hon var på väg, men det var för mörkt för att hon skulle se något. Då 

tittade hon sig om på brunnens sidor och lade märke till att de var 

fullbehängda av skåp och bokhyllor. Här och där såg hon kartor och bilder 

som hängde på krokar. Hon tog ner en burk från en hylla när hon föll 

förbi. ”Jaha”, tänkte Alice, ”efter det här är det ju ingenting att ramla 

nerför trapporna därhemma!” […] Djupare och djupare föll hon. Skulle 

hon aldrig falla färdigt? (Carroll 2009, s. 13). 

 

 

 

Min tolkning av Alice fallande är att hon i och med detta fallande skapar mening. Hon iakttar 

och registrerar medan hon faller nedåt i tunneln. Hon ser kartor och bilder och får tag i en 

burk vars innehåll hon hinner granska. Hon jämför sin upplevelse och drar slutsatser, genom 

sin nuvarande upplevelse att falla under en lång tid säger Alice att trapporna där hemma inte 

skulle vara ett problem att trilla nerför. Texten, i boken om Alice beskriver hur, när man 

tappar fotfästet, granskar sina levda referenser i ett möte med något nytt. Genom att man 

undersöker sina referenser ges individen möjlighet att omdefiniera sig själv, vem man är. Med 

sin nya erfarenhet och den gamla, ger erfarenheterna tillsammans en ny självkännedom. Det 

ger en pågående cirkulär rörelse där man ständigt kan finna sin nyfikenhet och sin lust att 
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upptäcka genom att skapa tillfällen för lärande genom ett laborativt förhållningssätt där vi 

pedagoger tillsammans med barnen söker förklaringar på våra förklaringar. Förklaringar som 

inte är baserade på vad vi tidigare vet om ett material eller en situation, utan utifrån ett 

sökande och lyssnande tillsammans med barnen och deras funderingar och referenser. 

Min utmaning i Ljusprojektet låg bland annat i att skapa tillfällen och ämnen som 

pedagogerna ville fördjupa sig i och undersöka vidare. Ljusprojektet var för mig ett fallande 

ner i kaninhålet. I nästa avsnitt kommer jag in på hur man kan se på blivande och 

meningsskapande i förskolan med hjälp av en estetisk och kreativ process. 
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”Vem är du?” 

 

 

En lång stund såg Alice och Kålmasken på varandra utan att säga ett ord. 

Till slut tog Kålmasken pipan ur munnen och tilltalade henne med matt 

och sömnig röst. ”Vem är du?” frågade Kålmasken. Det var ingen vidare 

uppmuntrande början på ett samtal. Alice svarade ganska osäkert: ”Jag … 

jag vet det knappt själv, inte just nu … i morse när jag steg upp visste jag i 

varje fall vem jag var, men jag tror att jag måste ha förvandlats flera 

gånger sen dess.”  

”Vad menar du med det?” sa Kålmasken strängt. ”Förklara dej!” 

”Jag kan tyvärr inte förklara mej.”, sa Alice hövligt, ”eftersom jag inte 

förstår det själv till att börja med. Det är lite förvirrande att vara så många 

olika storlekar på samma dag.”. (Carroll 2009, s. 64). 

 

 

Alice möter Kålmasken som frågar henne vem hon är. Hon har först svårt att svara och pratar 

mest om förvirringen över att uppleva sig själv på så många olika sätt under en och samma 

dag. Under dagen har hon förvandlats till olika former. Genom Ljusprojektet vill jag att vi i 

diskussion och fördjupning i ämnet (ljus) ska ställa frågan Vem är du? till barnen, med 

rummets utformning – material och miljö samt en utforskande process. Ljuskällorna är 

placerade på många ställen i rummet och på olika nivåer. De har också olika färg och 

funktion, för att ljuskällorna och rummets stämning ska locka ett utforskande och 

experimenterande hos barnen. Min förhoppning är att barnens görande blir frågeställningar 

som vi pedagoger kan utveckla vid varje tillfälle vi möts kring Ljusprojektet.  

Första gången vi går in i det av ljuskällor förvandlade rummet följer vi den rosa 

ljusslingan. Ebba, Astrid, Gustav, Sara, Helena, Ruben, Olle, Jakob, jag, Marianne, Kerstin 

och Anna-Lena kommer in i ett rum på avdelningen Nyckelpigan. Rummet är vanligtvis 

välkänt för barnen men nu är det förvandlat. Några av dem tycker att det är obehagligt, andra 

börjar på en gång utforska rummet. Kålmasken frågar Alice ”Vem är du?” (Ibid., s. 64). Alice 

svarar då att hon inte vet och berättar om sina olika förvandlingar. Istället för Kålmasken vill 

jag att rummet ska ställa frågan till barnen som kommer in i det, Vem är du? Även om de här 

barnen inte kan använda så många ord än så är deras görande och uttryck samt deras 

interagerande med rummet och varandra olika svar på det.  

Genom att presentera rumslighet och material som har en dragningskraft på barnen för 

att det är spännande och vackert vill jag utforska en möjlighet för barnen att konstitueras på 

olika sätt. Det är lätt att få eller anta en bestämd roll i sociala sammanhang. Den blyga, glada, 

besvärliga, spralliga och så vidare. Enligt mig är det många olika faktorer som gör att vi intar 
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eller ges olika roller i olika sammanhang, både barn och vuxna. Vi pedagoger kan befästa 

olika roller hos barnen genom vårt bemötande av dem. Jag anser att ett sätt att bryta mönster 

(och i synnerhet negativa sådana) är att problematisera mig själv (hur jag bemöter barnet 

ifråga) samt miljö och material. Nyfikenhet, lust och intresse är några sätt jag upplever är 

användbara för att nå barnen och skapa en bra relation till dem. Men det är också en bra grund 

för barnens relationer i gruppen. Jag vill att frågan, Vem är du? ska uppstå vid varje tillfälle. 

Därför ändrar vi något litet varje gång, för att hålla projektet levande. Vid vårt andra tillfälle 

får varje barn en ficklampa att lysa sig in i rummet med. Det som intresserar mig är det som 

händer i mellanrummet mellan individerna. I rörelserna och görandet mellan varandra och 

mellan individ, rum och material. Att få upptäcka nya sidor hos sig själva men också hos 

varandra. Vem kan jag vara eller bli just nu, med de här människorna, i det är rummet och den 

här ”estetiskt-materiella” upplevelsen.  

 

Metaforen som ett medel för att skapa mening 

Gustav lyser med ljuset i taket. Han ligger länge och tittar på vad som händer i taket när han 

riktar det blinkande ljuset uppåt, efter ett långt tag sätter han ord på det han ser. Likaså Olle 

blinkar med ett cykellyse. Han blinkar med lyset på en ljusslinga, länge och i olika vinklar. 

Vad är det de båda pojkarna undersöker eller upptäcker, kan jag se det som ett tänkande som 

mynnar ut i ett meningsskapande eller kan jag se det som en icke-verbal metafor? Vecchi 

skriver om metaforer och hur de ofta används av barnen. Hon menar att verbala metaforer ofta 

blivit uppmärksammade och skrivna om men inte de icke-verbala metaforerna, som hon 

menar ofta används av barnen. Vecchi menar att konstruktionen av metaforen är en mental 

process. Att metaforen ger en delaktighet och en undersökande hållning till verkligheten, 

vilket gör det ”möjligt för tanken att öppna upp och bryta ner de stela gränser som vanligen 

byggs upp.” (Vecchi 2014 s. 67). Man ersätter en form av verkligheten med en annan 

liknande form av verkligheten för att organisera och utveckla tänkandet (Ibid., s. 67). Hon 

gestaltar ett exempel med en femåring som använder en ärtskida för att i en bild skapa en 

mustasch på en gubbe och i en annan bild en gräshoppans kropp (Ibid., s. 68). Vecchi menar 

vidare att det inte bara är själva formen vi bör uppmärksamma när det gäller användandet av 

visuella metaforer utan även val av material och färg. Vi behöver undersöka och observera 

hur barnen går tillväga när de använder sig av färger, former och material för att återskapa en 

annan form av verkligheten (Ibid., s. 67). I exemplet med ärtskidan vet vi inte vad som 

föranledde flickan att använda ärtskidan till gräshoppans kropp. Var det färgen eller formen? 
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(Ibid., s. 68). Vecchi belyser således att man inte alltid vet när man ska definiera en metafor 

som en metafor, utan som analogiskt tänkande (Ibid., s. 68).   

I Stanford Encyclopedia of Philosophy beskrivs de olika begreppen metafor och 

analogiskt tänkande. Metaforen beskrivs som en föreställande liknelse med hjälp av ord i en 

poetisk kontext. Metaforen syftar på två saker samtidigt i sin beskrivning av ett föremål, 

känsla eller situation. Man kan dela upp betydelsen av metaforen i två delar, där den första 

delen är ett specifikt objekt och den andra delen är till för att förtydliga och beskriva den 

första delen. Metaforen är i sig självt en typ av analogi (Hills 2016, s. 1–2). Vidare i 

beskrivningen om metaforen presenteras ett annat perspektiv som hänvisar till Kendall 

Walton. Han relaterar metaforen till leken där fantasin spelar en stor roll. Rollekar som 

bygger på underförstådda regler som är ömsesidiga mellan deltagarna. Föremål och roller som 

tjänar en metaforisk kontext (Ibid., s. 31). För mig anspelar det på vad Vecchi syftar på när 

hon skriver om metaforen och hur barn ofta använder den i form av bilder och föremål när de 

konstruerar eller skapar. Användandet av den visuella metaforen i form av ett föremål för att 

skapa ett annat (ärtskidan som flickan använder i avbildandet av både en mustasch och en 

gräshoppa) är en lek som öppnar upp stela gränser och skapar en mötesplats för etik och 

estetik (Vecchi 2014 s. 67).  

Analogiskt tänkande är fundamentalt för problemlösning genom tänkande. En analogi 

är en jämförelse mellan två objekt där man påvisar tänkta likheter mellan dem. Analogiskt 

tänkande är ett tänkande som bygger på en liknelse. Analogiska argument är ett tydliggörande 

av en form av analogiskt tänkande som citerar accepterade likheter mellan två objekt för att 

stödja slutsatsen att fortsatta liknelser finns (Bartha 2016, s. 2). 

Istället för en förutbestämd ordning där vi pedagoger har svar på det som ska 

undersökas eller konstrueras, öppnas vårt tänkande upp för nya eller andra lösningar. Den 

tekniska praktiken blir experimentell. Det i sig ger utrymme för diskussion och dialog 

tillsammans med barnen. Vi som pedagoger är väl förberedda, kanske mer än innan för att 

fånga upp olika riktningar som uppstår tillsammans med barnen.  

Olsson skriver att en effekt av en mer experimentell praktik i förskolan är att 

pedagogerna nu förberedde sig ännu mer än tidigare när de jobbade utifrån ett förutbestämt 

tema som sträckte sig över en hel termin eller ett år. Syftet med en mer omfattande 

förberedelse från personalens sida är just att kunna möta barnen och fånga upp deras intressen 

och funderingar. Istället för en planering mot ett bestämt mål som man som pedagog ska 

förhålla sig till och uppnå, är nu målet ett blivande som är rörligt och skapas i stunden. Barnen 
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utelämnas inte heller att själva ta ansvar för planeringen genom att det bara skulle vara deras 

intressen som styr verksamheten, utan pedagogerna läser in sig på ett ämne för att kunna 

bemöta barnens frågeställningar och inriktningar (Olsson 2014, s. 86 & 202). Min tanke var 

att vi skulle läsa in hos en hel del på ljus, vilket vi gjorde till viss del, men inte så mycket som 

jag hade önskat. Jag hade svårt att motivera varför jag ville det.  

Kan Gustav och Olles blinkande med sina cykellysen mot ljusslingan vara ett uttryck 

för visuella metaforer? När de blinkar i taket, respektive på ljusslingan. Återskapar de 

cykelljusets blinkande på en annan plats och skapar en bild-metafor av lyset. Eller ägnar de 

sig åt analogiskt tänkande genom att återskapa blinkandet på en annan plats än ur själva 

blinkandet. Provar de blinkandet mot olika ytor som en problemlösning för att utforska själva 

blinkandet. Genom de olika begreppen, metafor och analogiskt tänkande kan jag se olika 

möjligheter till vad barnen utforskar. Det ger intressanta utgångspunkter för att ta processen 

vidare. Olsson beskriver utifrån Deleuze och Guattaris filosofi ett tänkande som uppstår i 

möten och händelser. I nuet (Olsson 2014, s. 37). Tänkandet kan då anta drag av 

experimenterande. Tänkandet rör sig inte mot ett önskat resultat utan rörelsen är målet. 

Tänkandet sker när vi rör oss i det som ännu inte är känt. ”Tänkande som experimenterande 

handlar om det nya, det intressanta, det anmärkningsvärda.” (Ibid., s. 39). I den rörelsen finns 

blivandet. Där finns, enligt mig, frågan Vem är du?  

 

Reflektioner kring pedagogisk dokumentation 

Jag väljer att se Gustavs och Olles (och alla de andra barnens) praktiska görande i 

Ljusprojektet som ett slags tänkande. Ett tänkande som blir praktiskt i utforskandet av de olika 

ljuskällorna som cykellysen, ficklampor och ljusbord med tillhörande ljusfilter i olika färger. 

Ett undersökande som i Gustavs fall också uttrycks i ord när han beskriver hur cykellyset 

reflekteras och blinkar i taket. Jag väljer att se barnens görande som olika sätt att konstruera 

problem kring ljuskällor. Till exempel Gustav och Olles blinkande och lysande, i taket och på 

ljusslingan. Blinkande är återkommande och av en undersökande karaktär.  

Olsson skriver att enligt Deleuze är händelser kopplade till språket. Hon menar att det 

enligt Deleuze finns flera sätt att koppla samman händelser till språket och att vart och ett av 

dessa sätt att relatera en händelse till språket stänger inne händelsen i ett sanningsanspråk. I 

relation till pedagogisk dokumentation kan det innebära att man låser fast händelsen i 

dokumentationen genom kommentarer, tolkningar eller reflektioner utifrån sin subjektiva 

erfarenhet och uppfattning (Ibid., s. 121-122).  
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Olsson skriver vidare att Deleuze inför ett komplement till de generella sätten att relatera 

händelser till språk, en fjärde dimension – mening. Olsson menar att genom att definiera 

mening som en villkorslös produktion av sanning i ett språkligt uttryck och genom att placera 

mening till området mellan det språkliga uttrycket och det materiella mötets villkor, verkar 

händelsen kunna förbigå att stängas inne av sanningsanspråk (Ibid., s. 122). ”Det innebär att 

ta hänsyn till hur mening uttrycks genom icke-mening, fokusera på problemkonstruktion 

istället för på lösningar, på lärprocesser istället för resultat, och slutligen att beakta hela 

kulturen i den pedagogiska dokumentationen istället för att undersöka hur olika metoder har 

använts.” (Ibid., s. 122). 

Inför Ljusprojektet är tankarna kring pedagogisk dokumentation många. I vårt fall så 

såg det ut så att en av oss pedagoger turades om att stå för dokumenterandet. Den, som för 

dagen var ansvarig fotograferade rummet innan och eventuellt under tiden. Två kameror låg 

framme som var tillgängliga för barnen.  Min ambition var att vi skulle använda 

dokumentationen till att söka efter just det som inte är uppenbart. En för mig självklar tanke 

men som jag inte kunde formulera och förmedla. Under den här reflektionen av mitt dilemma 

ser jag att mina visioner och min vilja inte var förankrade i teorier om lärande och att det var 

en anledning till att jag inte kunde kommunicera till Marianne, Kerstin och Anna-Lena 

tydligare hur projektet skulle utformas. Om jag hade gjort det hade pedagogerna lättare fått 

insikt i mina tankegångar och jag hade kunnat underbygga dem med olika källhänvisningar. 

Jag hade under en längre tid i min yrkesroll haft många funderingar kring pedagogisk 

dokumentation. Jag har ibland upplevt att det kan bli för mycket fokus på bilden (det finns ju 

andra dokumentationsverktyg som anteckningar och skisser). Genom fotograferande kan det 

lätt blir för mycket fokus på fotografiet och det uppenbara däri. Olsson formulerar risken med 

pedagogisk dokumentation som att vi dokumenterar det som vi redan vet. Händelsen fixeras 

och blir låst i bilden, istället för att synliggöra det som inte syns (eller det som är på väg att 

eventuellt ta form, ett pågående blivande). Möjligheten i händelsen kan istället kapslas in i 

fotot och gå förlorat, lärandet uteblir (Olsson 2014, s. 129). Vecchi nyanserar tillika min syn 

på pedagogisk dokumentation genom att problematisera barnens involvering i den. När jag 

läser Vecchi blir min bild av att ”göra” demokrati mer komplex. Som alltid tycker jag att 

perspektivet i Reggio Emilias synsätt är finstämt och mångfacetterat. Vecchi påpekar att  det 

finns en risk med att låta barnen dokumentera varandra och att det behöver undersökas, 

diskuteras och problematiseras i arbetsgruppen. Därför att vi inte vet, hur det påverkar oss att 

vända blicken mot oss själva från en tidig ålder. Hon påpekar likaså att barn är intelligenta 



25 
 

och kanske imiterar våra vuxenroller. Barnen kan ta på sig våra önskningar som vi tror är 

outsagda och ana sig till vad det är vi vill ha och försöka imitera oss vuxna  (Vecchi 2014, s. 

239). När vi i Ljusprojektet diskuterar den pedagogiska dokumentationen är en av mina idéer 

att barnen ska vara delaktiga i dokumenterandet. I efterhand kan jag tycka att mina 

tankegångar var ett naivt beslut utifrån ett demokratiskt perspektiv. Ett grunt antagande att om 

vi ska sträva efter ett demokratiskt förhållningssätt till barnen ska de ha samma möjlighet som 

oss att dokumentera, sig själva, oss pedagoger eller händelser och föremål. 

Olsson utgår från Deleuze och riktar blicken mot dokumentationen som 

meningsskapande, om att se det som är i blivande, det ofärdiga, det som inte är uppenbart 

(Olsson 2014, s. 128). Med hjälp av Olssons perspektiv riktar jag nu blicken mot 

dokumentationen som meningsskapande, och ser på vad barnen gör. Alla barnen är 

engagerade i olika upplevelser eller görande inne i ljusrummet. Jakob vill helst kasta de små 

ljuslyktorna mest hela tiden. Helena rör sig långsamt i rummet. Hon går runt runt och känner 

och tittar under lång tid. Vad i barnens olika relationer till det här rummet och deras 

upplevelse till det är i görande, vad är det som inte syns?  

När Jakob springer med ljuslyktorna och vill kasta dem kan det vara lätt att dra 

slutsatsen att det är destruktivt och att det inte finns någon mening i det. Jakob springer 

mycket inne i rummet och vill helst kasta de små ljuslyktorna han håller i sina händer. Det är 

inte ovanligt att vi vuxna ser det här uttrycket som ett förstörande för de andra barnen. Men 

egentligen vet vi ju inte vad han gör eller vad han utforskar. Han har heller inte språket att 

uttrycka sig med. Frågan är hur vi kan hitta medel att utmana hans utforskande. Att som 

pedagog sluta ta för givet vad det är som sker, även om det förfaller uppenbart. Meningen i att 

kasta kan finnas i sin egen rätt. Jakobs lust att kasta kan vara själva meningen. Meningen kan 

finnas i rörelsen, i utövandet. Olsson säger att enligt Deleuze finns det ”en tendens att sätta 

mening och icke-mening i motsats till varandra” (Ibid., s. 130). Hon menar att det som vi inte 

ser som mening just är förutsättningen för att skapa mening. Därför är det en utmaning när 

någon ställer sig utanför normen och inte gör det som vi tänkt oss är materialets funktion och 

egenskaper. Olsson skriver att i Deleuze tankar kring sambandet mellan mening och icke-

mening kan vi lära oss att sluta att anta att meningen är förutbestämd och redan definierad. 

Mening och icke-mening kan vara förutsättningar för varandra (Ibid., s. 131).  

Hur kan jag söka mening i Jakobs kastande av de små ljuslyktorna? Olsson betonar att 

mening och icke-mening inte är samma sak som uttrycket. Jakobs eventuella 

meningsskapande eller producerande av icke-mening bör inte sammanblandas med kastandet. 
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Mening och händelser bör ses som något som är pågående (Ibid., s. 128). Är Jakobs kastande 

en mening för sin egen sak? Om jag ser Jakobs kastande som en åsikt eller ett uttryck så är 

enligt Olsson meningen med kastandet frånskilt från uttrycket eller åsikten. Meningen 

tillskriver sin egen mening och är inte åsiktens eller uttryckets värde eller substans  (Ibid., s. 

128-129). Olsson utvecklar begreppen mening och icke-mening som ett abstrakt uppdrag. Ett 

exempel som hon använder är Pippi Långstrumps sökande efter ”spunk”. Ett nonsensord där 

själva jakten på ”spunk” verkar vara det viktiga, inte att veta vad en ”spunk” är. Olsson pekar 

genom sitt exempel på att själva jakten kan vara meningen, ”Mening och händelser måste 

alltså ses som pågående aktiviteter” (Ibid., s. 128). Men uttrycket eller åsikten blandas aldrig 

ihop med mening eller sakernas tillstånd.  

Om jag utifrån pedagogisk dokumentation analyserar Jakob och ljuslyktorna (vår 

dokumentation gjordes med hjälp av anteckningar, dialog, foto och film) så bör jag alltså se 

bortom den färdiga bilden. Fokus ska ligga på den pågående händelsen  (Ibid., s. 129). De här 

teorierna förändrar mitt seende av händelsen. Om jag leker med tanken att jag hade haft 

tillgång till de här teorierna under  Ljusprojektet så hade några förslag kunnat se ut så här: 

Utforskar Jakob rörelsen i sig? Kan vi vid ett annat tillfälle utveckla rörelsen tillsammans i 

barngruppen, genom att göra den större, mindre, långsam och snabb. Kan vi utforska rörelsen 

som grupp och individ och se en skillnad? Eller uppfattar Jakob ljuslyktans sken när den 

färdas i kastet? Kan vi finna och läsa litteratur om ljusets komplexitet och hus ljuset färdas i 

hastigheter? Eller är det ljuslyktans möte med golvet som intresserar Jakob? Att ett föremål 

byter skepnad när det spricker eller låter i kraschen med golvet?  

Sara är ett motsatt exempel till Jakob. Hon blir alldeles lugn inne i det ljussatta 

rummet. Hon hittar en plats bland mjuka täcken inne i bussen. Hon har stark integritet och 

vanligtvis är hon mycket känslig för när någon överrumplar henne fysiskt. I den här stunden, 

när hon ligger på täcket, kommer Gustav. Han kommer med fart och trillar och hoppar över 

henne. Hon säger inget, märker det knappt. Om jag ska benämna hennes liggande som en 

icke-mening och hennes blick som hela tiden söker och utforskar ljuset som ett görande eller 

en åsikt, så gör jag antagandet att meningen ligger i stunden, i själva varandet, i upplevelsen 

av det mjuka täcket och de olikfärgade ljusen som lyser i mörkret. Olsson menar att när vi 

som pedagoger använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg i vår verksamhet 

måste vi göra en ansträngning. En ansträngning att söka efter eller att konstruera en mening, 

om vi använder oss av synsättet att barnens görande handlar om ett meningsskapande. Olsson 
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framhåller att icke-mening måste ses som lika betydelsefullt som en uppenbar mening (Ibid., 

s. 131).  

Likt Kålmasken som ställde frågan Vem är du? till Alice när hon var i Underlandet,  

har nu rummet ställt samma fråga till bland andra Jakob, Sara, Gustav och Olle. Likaså ställde 

utställningen på Moderna Museet samma fråga till oss pedagoger. Vilka är vi och hur kan vi 

skapa och återskapa Ljusprojektet? Kålmasken är sträng och kräver svar på sin fråga om vem 

Alice är. Strängheten och tröttheten liknar jag vid vår uppgift som pedagoger. Vi behöver se 

till att vi kan ha en dialog med varandra för att ta reda på vilka vi är i relation till varandra och 

projektet. Vi behöver veta vad vi gör i relation till barnen och hur vi förbereder oss på ett brett 

plan inför ett projekt, så att vi kan stå till förfogande till barnen i deras blivande och 

meningsskapande. Kålmaskens trötthet när han frågar Alice om vem hon är ser jag som en 

metafor för en attityd hos oss pedagoger gentemot barnen, men även i vår relation till oss 

själva. Vi behöver alltid aktualisera vår nyfikenhet och vårt intresse för vårt interagerande 

med varandra, barn och pedagoger, samt till ämne och föremål. I nästa avsnitt undersöks 

Kålmaskens fråga Vem är du? utifrån mötet mellan oss pedagoger och en konstutställning. 

 

Inbrottet – ett första steg i tänkandet 

Min idé med Ljusprojektet var att skapa intressanta och oemotståndliga områden för barnen 

att undersöka. Även så för pedagogerna. En reflektion som jag har gjort under de år som jag 

har arbetat inom förskolan, är just den om oss pedagoger, hur vi gör för att skapa 

förutsättningar för oss själva att bli inspirerade och intresserade av ett ämne eller ett material. 

För det mesta anser jag att vi negligerar oss själva, vår lust och vår nyfikenhet till förmån för 

barnen eftersom tiden är knapp. Jag anser att vi behöver bli bättre på att ge oss själva samma 

förutsättningar som vi försöker ge barnen. När vi till exempel gör anspråk på att implementera 

ett demokratiskt klimat i barngruppen behöver vi först förankra det förhållningssättet mellan 

oss vuxna, i personalgruppen anser jag. Likaså när det gäller estetiska lärprocesser. Om jag 

ska introducera barnen till ett projekt eller exempelvis måleri behöver jag vara intresserad, av 

tekniken eller ämnet. Jag behöver veta vad jag gör och varför. Om jag aldrig använt färg själv 

tidigare, behöver jag exempelvis ta reda på vilket papper som lämpar sig för olika typer av 

färg.  

Ljusprojektet handlar om ett praktiskt försök att förstå mitt dilemma bättre. Dilemmat 

handlar om två olika förhållningssätt som kan appliceras på förskolans praktik. Det ena är ett 

konformt synsätt där föremål och händelser är vad de synes vara utan att ifrågasättas och 
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reflekteras kring. Det andra synsättet står för en önskan om det kollektiva lyssnandet och om 

ett synsätt som anammar ett sökande och en ”det-beror-på-syn”. I berättelsen skriver jag om 

min lust och vision kring inspiration och nyfikenhet. Det visar sig sedan att det inte är så lätt 

för mig att kommunicera mina tankar kring visioner och hur man kan se på tänkande som jag 

såg framför mig.  

När jag, Marianne, Kerstin och Anna-Lena möter Nina Canells utställning ”Mid-

sentence” så är inte det första som sker i mötet med utställningen det som var min intention. 

Nämligen att utställningen skulle inspirera dem och ge en massa associationer och tankar 

kring en eller flera frågeställningar som vi kan erbjuda barnen. Istället blir det en hel del 

diskussion om vad som är konst och inte.  

I filosofen Fredrika Spindlers Deleuze – tänkande och blivande problematiseras 

tänkandet. Det verkliga tänkandet, menar Spindler, är inte en förförståelse eller igenkänning 

av ett föremål eller en situation, utan det verkliga tänkandet är istället ett möte med en chock 

eller det okända (Spindler 2013, s. 28). Jag ville väcka ett kreativt tänkande hos oss pedagoger 

genom att gå på en konstutställning. Jag ville att en tanke skulle ge en annan tanke och att en 

fråga skulle väcka ytterligare en fråga.  

Spindler presenterar en annan syn på tänkandet än vad vi kanske är vana vid. Orden i 

titeln, tänkande och blivande, syftar till två av Deleuzes centrala frågeställningar (Ibid., s. 9). 

Den ena frågeställningen i hans filosofi är den om tänkande, det filosofiska tänkandet, vad är 

det, hur går det till? Hur påverkar det filosofiska tänkandet den tänkande? Den andra frågan 

berör blivandet, vad innebär det att vara i ständig förvandling, i ett ständigt tillblivande, ”Och 

vad innebär det att konsekvent definiera såväl tänkandet som världen utifrån blivandet snarare 

än varandet eller varat?” (Ibid., s. 10). En annan idé med Ljusprojektet var att om vi ska ge 

barnen möjlighet att bli på nytt och hitta flera sidor av sig själva så tror jag att det är minst 

lika viktigt att vi pedagoger får möjlighet att göra det. Spindler skriver om upptäckten av när 

gränserna löses upp och det som vi förlitar oss på inte längre finns. Gränserna finns nu på ett 

annat sätt i en ny form, det är inte slutet av ett jag, ett vara, utan en multiplikation av ett själv 

”[…] jaget blir flera och därmed ständigt andra […]” (Ibid., s. 153).  

Mitt val att gå med Marianne, Kerstin och Anna-Lena till en samtida konstutställning 

visade sig vara ett komplicerat val. Mötet med konsten blev starkt och ifrågasättande. När vi 

satt på vandrarhemmet och skulle diskutera utställningen och vad den kunde ge för 

associationer kände jag mig förlamad. Jag hade föreställt mig att en konstutställning kunde ge 

kreativitet i fråga om associationer och idéer inför ett projekt med barnen, inte att det kunde 
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ge motstånd. Situationen på vandrarhemmet utmanar mig i hur jag ska förhålla mig till dem, 

och hur jag ska visa vägen framåt i det här projektet. Jag upplever en konflikt i mig. Mellan 

den delen av mig som har bett att få göra det här och därmed trott att jag kan ro det i land, och 

den delen av mig som nu blir osäker och saknar referensramar. Vilka erfarenheter och 

metoder behöver jag ta fram i mig själv för att hålla ihop det här projektet, mer än den lust 

och entusiasm som var min utgångspunkt?  

Spindler skriver vidare om skillnaden mellan ett möte och ett igenkännande i relation 

till Deleuze och hans beskrivning av filosofiskt tänkande. Hur något yttre som ännu inte har 

form eller ett namn tvingar oss att tänka. För det mesta rör vi oss i det igenkännbara. Det som 

vi menar med tankeverksamhet är i själva verket ”ett manövrerande av redan oskadliggjorda 

neutraliserade krafter” (Ibid., s. 30-31). Spindlers ord får mig att tänka på Mariannes åsikt om 

Nina Canells ”Mid-sentence” ur ett nytt ljus. Genom Spindler närmar jag mig händelsen ur ett 

annat perspektiv. När jag vänder och vrider på exemplet med Marianne under min reflektion 

förankrar jag teorier om lärande och vidgar mitt vetande. Marianne reagerade utifrån sin 

välkända sfär när hon möter en okänd sådan. Jag syftar på att vi med självklarhet manövrerar 

oss i vår tillvaro, utifrån det vi känner till. Vi människor relaterar tankar och upplevelser till 

våra referenser och erfarenheter, det vi tycker om och inte, vad som är fult och fint i våra 

ögon. Nu begär jag av Marianne, Kerstin och Anna-Lena att de ska tänka kreativt utifrån 

konst som kanske inte ens faller dem i smaken och som de inte valt eller önskat att få se.  

Spindler skriver att om filosoferandet inte handlar om att diskutera eller besvara 

frågor, handlar det istället om att hitta nya vägar eller nya andra vägar. Hon menar att det 

handlar om att ta sig ut ur frågorna och ut ur sin kända identitet och att se bortom subjekt och 

objekt och vår föruppfattade mening om verkligheten (Ibid., s. 151).  

Kan Mariannes möte med det okända (som i det här fallet är en konstutställning) 

innebära ”att det bryter ned just den kända identitet som ligger bakom alla välbekanta åsikter 

[…]” (Ibid., s. 151). Även om citatet anspelar på en filosofisk diskussion om vad filosofi och 

filosofiskt tänkande innebär, och inte egentligen en specifik människa, så kan jag inte låta bli 

att reflektera kring Marianne och ett eventuellt inbrott i tänkandet. Att våldsamheten i 

inbrottet – i tänkandet, är just att man inte kan manövrera sitt tänkande och sin perception 

utifrån sina välbekanta åsikter och referenser som vi människor vanligtvis gör. För att ett 

verkligt tänkande ska uppstå behövs ett möte till skillnad från ett igenkännande. Det är ett 

möte som tvingar sig på och kräver av oss att vi möter inbrottet med hela vår egna kraft för att 

inte sättas ur funktion (Ibid., s. 30).  
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I min berättelse får Marianne exemplifiera kraften som möter inbrottet, jag passiviteten och 

lamslagenheten. När jag blev lamslagen, visste jag varken vad jag kunde säga eller göra för att 

som Spindler skriver ”upprätthålla våldsamheten” (Ibid., s. 32). Det är inte bara det att vi 

möter en främmande kraft, utan att vi även står helt oförstående inför den (Ibid., s. 31). Vi 

tvingas hantera det främmande. Utmaningen ligger i att inte lockas till att göra det vi möter till 

något känt. Det beror på att ett verkligt tänkande inte kan uppstå då menar Spindler. Vi måste 

balansera på gränslinjen i det våldsamma för att verkligt kunna tänka. Vi måste vakta 

gränslinjen och frestelsen att få vila i det redan kända och familjära, vi måste balansera på den 

alltid föränderliga men sköra linjen där det kända och det okända möts, där finns kreativiteten 

och där kan vi bli till igen och igen (Ibid., s. 32).  

Hur kunde jag ha upprätthållit inbrottet i dialogen med Marianne, Kerstin och Anna-

Lena? Vad hade jag kunnat säga eller göra för att vi alla skulle stanna kvar på gränslinjen i de 

starka känslorna? Hade jag kunnat använda mig av frågor som till exempel: Vad det är som är 

så starkt och varför? Vad är ”dålig” konst? Kan konst vara ”dålig” eller är det bara det att den 

inte tilltalar mig? Varför berör det som vi uppfattar som dåligt så starkt?  

Spindler ifrågasätter alltså bilden av hur vi ser på tänkandet. Hon menar att det 

verkliga tänkandet inte är något som vi kan lita på och använda till olika givna problem. Utan 

att det verkliga tänkandet bara kan uppstå genom ett möte med det yttre. Då rycks vi ur vår 

bekväma zon och hamnar i okänt område, och där tvingas vi att tänka nytt (Ibid., s.28). Men 

om jag ska se på Mariannes uttryck som ett möte med inbrottet, våldet och fienden, och mitt 

uttryck som lamslagenhet och passivitet där vi satt på vandrarhemmet och drack kaffe, hur ska 

jag då se på Kerstin och Anna-Lenas uttryck som var lågmälda men positiva, eller kanske 

neutrala. I stunden upplevde jag att det var svårt att bemöta ett starkt uttryck men nu i 

efterhand är jag tacksam. Det uttrycket blev ett inbrott även i mitt tänkande och kan ses som 

en flyktlinje (begreppet förklaras på s. 31). Det gör att jag kan hitta en ny annan väg. 

Den här erfarenheten ger mig en massa funderingar kring att leda en grupprocess. Kan 

valet av det yttre, okända vara av betydelse? Om chock är en förutsättning för tänkande, kan 

fel sorts chock uppstå? Om det okända som i mitt dilemma är en samtida konstutställning som 

tangerar det abstrakta för betraktarna, kan man förbereda dem för det? Frågan är en 

motsägelse i sig. Men om man ser frågan ur ett handledarperspektiv och hur man som 

handledare kan förbereda sig på att möta ett inbrott genom dem man handleder, hur kan man 

förbereda sig då. För att kunna balansera på inbrottets linje, där inbrottet sker. Där vi med 

våra erfarenheter, referenser och associationer möter det okända. Riktas frågan mot mig själv i 
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egenskap av ledare och visionär för en estetisk lärprocess och hur jag kan använda mig av den 

här situationen i framtiden. Var det val jag gjorde att ta med dem på just den här utställningen, 

det bästa okända? I efterhand kan jag se att processen kunde varit mycket mer långsam. I ett 

avsnitt i min berättelse funderar jag kring om jag underskattat konsten. Det jag anspelar på är 

om vanan att betrakta konst (mer än som god eller dålig smak) spelar in i individens möte 

med en konstupplevelse. Det behövs kanske fler ingångar till konsten under en längre tid. I 

min berättelse är konsten samtida och kanske i en mening inte föreställande även om den i 

högsta grad är konkret. Utställningen är skulptural men här är kablar och sladdar i fokus 

istället för exempelvis mer välkända skulpturala material som brons eller marmor.  

Jag vill alltså med Ljusprojektet förmedla inspiration och möjlighet att tänka kring ett 

processinriktat projekt utanför det konforma. Jag anser att det gynnar barnen på förskolan och 

oss pedagoger. Det är ett förhållningssätt som är en motsats till en teknisk praktik och en 

förutbestämd ordning där vi pedagoger vet utgången. Våldsamhet och inbrott är kanske inte 

en nödvändighet för pedagogerna att möta men i Alice i Underlandet kan Kålmaskens trötthet 

när han möter Alice  påminna oss om att vi emellanåt behöver aktualisera vår nyfikenhet och 

våra kunskaper kring olika material (det kan vara lera, färg, tyg, trä eller digitala verktyg), 

miljöer eller attityder. Det okända behövs emellanåt för att omvärdera vår 

verklighetsuppfattning och våra antaganden som vi byggt vår förförståelse på. 
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Linjer och flyktlinjer 

 

 

Vi är segmenterade från allt omkring oss, på alla håll och kanter. 

Människan är ett segmentärt djur. Segmentaritet är inneboende i alla 

hennes skikt. Bo, färdas omkring, arbeta, leka: livet är spatialt och socialt 

segmenterat. Huset är segmenterat enligt rummens olika syften; stadens 

gator enligt stadens ordning; fabriken enligt den typ av arbete och de 

processer som där pågår. Vi är segmenterade på binärt vis i enlighet med 

de stora dualistiska motsatserna: sociala klasser, män-kvinnor, vuxna-barn, 

och så vidare. Vi är segmenterade på cirkulärt vis, i allt större cirklar, i allt 

vidare ringar, som Joyces ”brev”: mina angelägenheter, min grannes 

angelägenheter, min stads, mitt lands, världens… Vi är segmenterade på 

linjärt vis, längs en rak linje eller ett antal raka linjer där varje segment 

representerar en episod eller ett ”förehavande”, så fort vi avslutat ett 

förehavande påbörjar vi ett nytt, ständigt i färd med att utföra någon 

procedur eller utsatta för en procedur, i familjen, i skolan, i det militära, på 

jobbet. På skolan säger de åt oss att vi inte är hemma längre, i det militära 

säger de att nu är ni inte i skolan längre. (Deleuze & Guattari 2004, s. 230 

se Olsson 2014, s.71). 

 

 

 

Mariannes åsikt efter utställningen utmanade mig. Därför har det mötet (mellan mig och 

Marianne utifrån ”Mid-sentence” på Moderna Museet) varit mest intressant för mig att 

undersöka. Mötet tog även mig från det kända in i det okända. Marianne uttrycker en stark 

åsikt om utställningen, kanske vågar hon det just för att vi känner varandra väl och vet att vi 

tycker om varandra. Genom att Marianne vågade ge uttryck för att hon inte förstod sig på just 

det här konstnärliga uttrycket blev jag tvungen att granska mig själv, och mina motiv för val 

av utställning och vart den skulle leda mig och personalgruppen. Det kända för mig, var i det 

här sammanhanget, mina tankegångar kring estetik och etik och min inspiration kring det här 

projektet. Det okända (för mig) var när min vision mötte de andras upplevelse av konsten. Jag 

kunde inte föreställa mig att den här utställningen kunde väcka annat än inspiration och 

kreativt tänkande. 

Olsson beskriver olika begrepp ur Deleuze och Guattaris filosofi när hon förklarar 

skillnaden mellan en generaliserad etik som lätt kan ge en teknisk praktik istället för en 

praktik som är rörlig och experimentell till sin karaktär (Olsson 2014, s.98). Bland annat 

förklarar Olsson olika linjer. Den rigida linjen, den böjliga linjen samt flyktlinjer (Ibid., s.72). 

Epigrafen beskriver de olika segment som bildar olika linjer samt flyktlinjer. Olsson menar att 

Deleuze och Guattari framhåller deras samtidighet, ett ständigt kollektivt skede. Där rigida 

linjer, böjliga linjer och flyktvägar samexisterar, i samhället och i individen. De böjliga 
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linjerna är inte automatiskt bra för att dom är böjliga (Ibid., s.72). Ett exempel som Olsson tar 

upp för att exemplifiera faran med böjliga linjer som en lösning för att motverka rigida linjer 

är hur synen på barnet förändrats över tid. Nu ska vi se barnet som kompetent och 

självständigt och lärandes hela livet. Olsson menar att Deleuze förutsåg detta när han 

filosoferade kring samhällsförändringar, som skiftet från ett disciplinsamhälle till ett 

kontrollsamhälle (som vi mångt och mycke lever i idag). Benämningen ”det kompetenta 

barnet” har blivit ett annat sätt att kontrollera barnen, till synes friare, men dock ett styrande. 

(Ibid., s.74). 

Den rigida linjens fara är rädsla. När vi människor med vår verklighetsuppfattning och 

en världsbild som vi känner oss trygga i, blir hotade av något främmande tar vi gärna ett fast 

grepp om det som för oss är tryggt och välkänt. När något okänt som inte passar in på de 

referenser vi har byggt upp under våra liv tränger sig på, blir vi rädda (Ibid., s.100).  Om jag 

applicerar det synsättet på exemplet med inbrottet genom en konstutställning med den samtida 

konsten, när det okända tränger sig på, det som vi inte förstår och som inte relaterar till något 

som vi själva skulle definiera som konst, då reagerar vi med kraft. Oftast vill vi veta vad det 

är vi har framför oss, vad det är vi möter. Om vi inte vet vad det är vi möter så lutar vi oss mot 

våra referensramar och använder den rigida linjens kraft. Det tar hela vår uppenbarelse i 

anspråk. Vårt sätt att prata, tänka och agera. För mig är beskrivningen av den rigida linjens 

kraft så som jag, i stunden, uppfattar Marianne, hur hon blir berörd och därför ger ett starkt 

uttryck. Genom Mariannes upplevelse utställningen lämnar jag mina referens ramar och möter 

det okända. Jag hade inte kunnat flreställa mig att den här typen av konst kunde väcka andra 

reaktioner än kreativt tänkande och inspiration. 

Olsson menar att ”den stora avsmaken och det passionerade utplånandet” återfinns i 

själva flyktlinjerna och att den faran ligger bland annat i om inte flyktlinjerna kan kopplas till 

andra flyktlinjer (Ibid., s.102). Flyktlinjerna riskerar då att utplånas. Olsson ställer frågan: 

”Vad händer när alla sätt att experimentera skärs av och vad händer när det inte finns något 

utrymme för flyktlinjer att skapas och kopplas till andra linjer?” (Ibid., s.102). Det finns också 

ett maktelement som kan påverka situationen. Jag är egentligen VFU-student och har nu bett 

om att få vara ansvarig för en grupprocess. Mellan mig och Marianne finns det en 

maktstruktur, hon är egentligen min handledare. Den maktbalansen finns också med när jag 

upplever att jag inte vet hur jag ska ta situationen vidare. Den aspekten, kan vara upphov till 

att jag vet att jag stoppar mina flyktlinjer, på vandrarhemmet, genom att inte ge uttryck för 

min lamslagenhet (Ibid., s.103). I vårt kollektiva möte kan jag ändå se det som att Kerstin och 
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Anna-Lena fångar upp flyktlinjer genom sina lugna sätt och konstruktiva blickar på det vi sett 

på Moderna Museet. Om jag ska försöka se vår gruppkonstellation som olika linjer som går in 

i varandra, blir det först kaos men sedan skapas nya andra vägar. Den rigida linjen möter en 

annan linje. Vi möter också ”den stora avsmaken och det passionerade utplånandet” (genom 

mig och min reaktion, som för mig känns förlamande men som eventuellt inte uppfattas så av 

de andra) men flyktvägar skapas och vi påbörjar en process kring ljuskällor. Olsson menar att 

alla linjer är verksamma hela tiden, i en samtidighet (Ibid., s.76). Flyktlinjer finns mellan alla 

olika linjer, de är de mest intressanta linjerna och uppkomsten till något nytt. De går som 

zick-zack mönster genom alla linjer som håller oss samman i olika konstellationer och 

grupperingar (maktelement, personliga preferenser och styrdokument – statliga och lokalt är 

några exempel på olika konstellationer och grupperingar). Hur kan vi följa flyktlinjerna 

istället för att bekämpa dem (Ibid., s.72). Olsson beskriver flyktlinjen som något som är 

flyktigt och som alltid uppstår oplanerat men när man är med om det upplever man det som 

magiskt (Ibid., s.77). 

 

Slutord 

Som Alice som faller i Alice i Underlandet har jag fallit under skrivandet. Jag har tappat 

fotfästet och famlat för att sedan hitta en mening och en annan väg än de som jag såg från 

början. När jag till exempel undersöker Jakobs kastande av ljuslyktorna finner jag flera 

alternativ att se på Jakobs agerande och hur man kan utveckla situationen vidare. Mitt arbete 

med den här uppsatsen har befäst min tro på vikten av teorier inför ett projektarbete med 

barnen. För mig har de olika situationerna jag beskrivit utifrån litteraturen visat på att teorier 

gör skillnad. Både för att se nya eller andra möjligheter i en situation och att ge pedagogerna 

kunskap, intresse och information. En bred och aktuell kunskap kring ett område eller ämne 

ger större möjligheter att fånga upp barnens intresseområden för stunden i den vardagliga 

verksamheten eller i ett projekt. 

Skrivprocessen har förvånat mig. Till exempel att jag upprätthåller mig så mycket vid 

”tänkandet som ett inbrott” med hjälp av exemplet med Mariannes reaktion av utställningen 

på Moderna Museet. För mig har mötet mellan situationen (där jag sitter på vandrarhemmet 

och upplever att jag inte vet hur en stark reaktion ska kunna ge vidare associationer, tankar 

och dialog) och de teoretiska källorna, vidgat min bild av vad ett tänkande kan vara och 

innebära. De olika teoretiska källorna har vidgat min förståelse och därför gett mig nya 

perspektiv och fördjupad kunskap. Blicken inåt har gett mig mindre subjektivitet och mer 
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objektivitet på min egen inblandning i Ljusprojektet. Efter min reflektion ser jag situationen 

på vandrarhemmet som en tillgång. Av den händelsen tillsammans med den här reflektionen 

har jag fått perspektiv på hur jag kan gå in i starka reaktioner och försöka att stanna kvar i 

dem, för att kunna undersöka något nytt. Jag upplever att jag har fått redskap att ta ett steg 

tillbaka och invänta en grupprocess egna acceleration.  

Mina frågeställningar: Vad är ett kreativt tänkande och hur kan det se ut i ett möte 

mellan förskolepedagoger och en konstutställning? Hur kan material och miljö ge 

förutsättningar för ett barns upplevelse av sig själv i förskolans praktik?  

Frågeställningarna har varit har adekvata för min analys och har därför genererat en 

undersökande fördjupning.  

En annan aspekt som har styrkts i mig genom teorier är estetiken som en rättighet. Min 

tro på estetiken som en omsorg har omvandlats till en ståndpunkt baserad på teorier. 

Ju mer livet präglas av stereotyper och standardiseringar så behöver vi  konsten som 

kan visa på varianter av verkligheten. Konsten hjälper oss att se verkligheten, eller att 

återskapa den, men ur en annan dimension än tidigare. Det är en av våra viktigaste uppgifter 

på förskolan som institution anser jag. Ju mer individen framställs som en vara med eget 

kapital att investera i behövs konsten och den estetiska aspekten. Som en frihet och en omsorg 

och en motkraft till det standardiserade och konforma. 

 

For there is no other aesthetic problem than that of the insertion of art into 

everyday life. The more our daily life appears standardised, stereotyped 

and subject to an accelerated reproduction of objects and consumption, the 

more art must be injected to it in order to extract from it that little 

difference which plays simultaneously between other levels of repetition, 

and even in order to make the two extremes resonate – namely, the 

habitual series of consumption and the instinctual series of destruction and 

death. (Deleuze 2014, s. 382). 
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