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 Abstrakt 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur fem pedagoger på fem olika förskolor 

uppfattar sin roll i barns bildskapande. I dess inledning och bakgrund beskrivs 

olika motiv till bildskapande i förskolan samt pedagogers betydelse för barns 

utveckling och lärande. Den metod som använts för att samla in uppsatsens 

empiriska material är kvalitativ forskningsintervju. Resultatet visar att 

pedagogerna anser att bildskapande är en viktig del av den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. De ser det som sin roll att förmedla att bildskapande 

är roligt, att alla kan och att det inte spelar någon roll hur resultatet blir. 

Pedagogernas arbete handlar om att försöka motivera alla till bildskapande, 

men att inte tvinga någon som inte vill. De beskriver också olika delar i sin roll, 

att det dels handlar om att visa på och lära barnen saker, som olika tekniker 

och materialhantering. Samt att de vill att alla barn ska få möjligheten att 

upptäcka bildskapande och ge barnen utrymme att själva utforska och 

experimentera inom området. Resultatet har diskuterats mot studiens 

bakgrund med extra fokus på de olika teoretiska perspektiven och främst mot 

Vygotskijs Zone of Proximal Develepment [ZPD].  
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 Inledning  
Läroplan för förskolan [Lpfö.] (Skolverket, 2010) är det dokument som ska 

styra verksamheten i förskolan och där de strävandemål, som förskolan har, är 

skrivna. I Lpfö står det att verksamheten ska utgå ifrån barnen och deras 

erfarenheter, och deras sätt att söka kunskap. Barn erövrar kunskap genom lek, 

socialt samspel, utforskande och skapande, samt genom att iaktta, samtala och 

reflektera. Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar sin skapande 

förmåga och sin förmåga att använda sig av olika uttrycksformer, där ibland 

bild, för att förmedla sina erfarenheter, tankar och upplevelser (Skolverket, 

2010). Med andra ord ska förskolan enligt Lpfö, arbeta med skapande 

verksamhet.  

 

Utöver de motiv till skapande verksamhet som Lpfö ger, finns det forskare 

som argumenterar för att skapande verksamhet med barn i förskolan ger 

barnen kunskaper, erfarenheter och egenskaper som barnen behöver och har 

nytta av. Rudolf Steiner (refererad i Booyeun, 2007) ansåg att den största 

estetiska utvecklingen sker mellan 0-7 år, alltså i förskoleålder. Det är därför 

viktigt att barnens estetiska medvetenhet vårdas, menade han. Booyeun (2007), 

som är forskare på ett universitet i Sydkorea, skriver att ordet estetik är en 

filosofisk term som handlar om skönhet och konst, estetik är läran om konsten. 

Steiner (refererad i Booyeun, 2007) anser med andra ord, precis som det står i 

Lpfö, att det är viktigt att barn i förskolan får möjlighet till skapande 

verksamhet. Vygotskij (1995) betonar också barns skapande som en viktig del 

inom pedagogiken och menar att det har stor betydelse för barns allmänna 

utveckling och mognad. Granberg (2008) skriver att bildskapande både ger 

njutning, samt erfarenheter och kunskaper som barnen har nytta av, de övar 

sig motoriskt, sin koordinations- och koncentrationsförmåga och sin förmåga 

att iaktta. Deras medvetenhet för språk, skrift och bild ökar också. Rósa Kristín 

Júlíusdóttir (2006) menar att barn genom att skapa konst och tala om konst kan 

stimuleras att tänka, att filosofera och att reflektera. Estetik kan användas som 

ett verktyg för att stärka barnens tänkande, deras förmåga att tala om sina 

egna tankar samt för att förstå andras tankar. Hon menar också att barns 

fantasi och iakttagelseförmåga påverkas positivt av estetiska upplevelser. Med 

utgångspunkt i ovanstående motiveringar menar jag alltså att estetisk 

verksamhet kan bidra till barnens utveckling på flera olika plan.  

 

Förskolan ska skapa grunden för ett livslångt lärande, barnens nyfikenhet, 

företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära 

ska stimuleras (Skolverket, 2010). Eftersom barn lär genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande är det så förskolan bör arbeta för att lägga grunden 

till barnens livslånga lärande. Det är viktigt att arbeta för att främja barns 

fantasi och skapande personlighet och det är vad barnen behöver i framtidens 

samhälle (Vygotskij, 1995). Barnes (1994) nämner också vikten av att vara 
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kreativ, för att hänga med i dagens snabba utveckling och menar att genom att 

uppmuntra barnen att använda sin fantasi i sitt skapande hjälper vi dem att få 

nya idéer, vilket gör att de blir trygga i att pröva nya saker. Fagerli, Lillemyr 

och Sobstad (2001) definierar kreativitet som skapande verksamhet.  

 

Förskolan ska hjälpa barnen att utveckla en positiv självbild, ge barnen stöd i 

att utveckla tillit och själförtroende samt utveckla sin identitet och känna sig 

trygg i den (Skolverket, 2010). Om pedagoger bemöter småbarns skapande 

aktiviteter på ett positivt sätt, ökar barnens självförtroende och deras identitet 

stärks (Granberg, 2008). Pedagogens kompetens, förmåga och förhållningssätt 

till barnen är avgörande, det är pedagogerna som tolkar målen i Lpfö och som 

utformar verksamheten så att alla barn ges förutsättningar att lära (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2010). För att bildarbetet i förskolan ska ge ett kvalitativt 

lärande krävs det att pedagogerna har kunskap om bildskapandets betydelse 

för barnens utveckling och att de har förmågan att skapa klimat som lockar 

och uppmuntrar till lärande. Förskolan kan då uppfylla flera av läroplanens 

strävandemål (Braxel, 2010).  Jag vill alltså påstå att pedagoger, deras 

arbetssätt och deras bemötande har stor betydelse i barnens bildskapande. 

 

Ett sätt att beskriva barns utveckling och lärande är genom att använda sig av 

Vygotskijs begrepp zone of proximal development [ZPD] eller på svenska 

(närmaste) utvecklingszon. Vygotskij beskriver denna utvecklingszon som 

avståndet mellan vad ett barn kan åstadkomma på egen hand, utan stöd och 

vad barnet kan, med hjälp av en vuxen eller i samspel med andra (Säljö, 2000). 

Utifrån detta sätt att se på barnens lärande, spelar pedagogen alltså en 

avgörande roll för att utmana barnen i deras bildskapande. Säljö (2000) menar 

dock att barnen kan göra sig olika erfarenheter beroende av på vilket vis 

stöttningen sker. Carlgren (1999) beskriver tre olika sätt att tolka och använda 

sig av Vygotskij. Jag kommer, i bakgrunden närmare in på utvecklingszonen 

och dessa tolkningar och andra sätt att se på och bemöta barnen i deras 

bildskapande.      

 

Utifrån påståendet, att pedagoger, deras arbete och deras bemötande spelar en 

stor roll i barnens bildskapande har jag i min studie riktat intresset mot att 

undersöka hur pedagoger beskriver sitt arbete med barnen när det gäller 

bildskapande. Hur de beskriver att de arbetar för att stärka barnen och för att 

lägga grunden för det livslånga lärandet.  

 

Min problemställning är: Hur uppfattar pedagoger i förskolan arbetet med 

barns bildskapande. 
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 Bakgrund 
Bakgrunden inleds med en beskrivning av Vygotskijs, Zone of Proximal 

Development [ZPD], som ett sätt att förstå barns utveckling och lärande, 

därefter kommer en redogörelse för hur denna utvecklingszon kan tolkas och 

användas i arbetet med barn i förskolan. Därefter tas olika sätt att se på barns 

bildskapande upp samt kort om hur dessa kan påverka arbetet med barnen.  

Till sist beskriver jag mer konkret och praktiskt hur pedagogers arbete sker 

utifrån olika perspektiv och tankesätt och vad den tidigare forskningen visar.   

 

ZPD – ett sätt att beskriva människors utveckling och 
lärande 

Ett sätt att beskriva barns utveckling och lärande är genom att använda sig av 

Vygotskij begrepp zone of proximal development [ZPD] eller på svenska 

(närmaste) utvecklingszon. Vygotskij beskriver denna utvecklingszon som 

avståndet mellan vad en person kan åstadkomma på egen hand, utan stöd och 

vad denne kan med hjälp av en vuxen eller i samspel med andra. Detta innebär 

alltså att lite handledning och assistans från omgivningen kan göra att ett barn 

klarar av att lösa problem som det inte hade klarat helt på egen hand (Säljö, 

2000). I bildskapande kan detta innebära både att barnen pratar med varandra 

och tittar på varandras bilder, pratar med varandra och på så vis får nya idéer 

till sitt eget skapande. Det kan också vara så att de lär sig av att en pedagog 

visar, instruerar och utmanar barnen i deras bildskapande. Säljö (2000) 

uttrycker det som att, när barnen får stöd och hjälp av en vuxen, lånar de 

kognitiv (intellektuell) kompetens, den vuxne medierar (förmedlar) sin 

förståelse med hjälp av tal- och kroppsspråk.  När man hjälper barnet att lösa 

problem, genom att bryta ner uppgiften, visa på hur man kan börja och hur 

man kan fortsätta, ger man barnet så kallade kommunikativa stöttor eller på 

engelska, scaffolds (Säljö, 2000). Detta skulle kunna vara att pedagogen 

instruerar barnen om en viss teknik eller visar hur man hanterar ett visst 

material eller att pedagogen ställer frågor till barnen för att de själva ska hitta 

lösningar och komma på hur de kan gå vidare och utveckla sitt bildskapande. 

Säljö (2000) tillägger att språkliga stöttor som medieras måste vara på ett språk 

som barnet förstår så att barnet kan ta till sig dem. Barnen kan göra sig olika 

erfarenheter beroende av på vilket vis stöttningen sker. Om barnet vägleds 

steg för steg, utan att själv tolka och ta ställning under uppgiftens gång, så att 

det i princip är den vuxne som löser problemet och inte barnet (Säljö, 2000). I 

bildskapande kan detta innebära att barnen får en färdig mall att utgå ifrån och 

att pedagogen tillhandahåller materialet och visar hur de olika delarna ska 

sitta för att bilden ska bli som mallen. Alternativet är enligt Säljö (2000) att 

barnet vägleds, och får själv prova och fråga sig fram. Detta sätt är mer 

krävande, men ger också barnet större insikt om problemet/uppgiften både 
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mentalt och praktiskt. Både miljön och omgivningen förser barnet med 

upplevelser och aktiviteter som påverkar dess utveckling (Säljö, 2000).  

 

Olika tolkningar av Vygotskij och ZPD 

Carlgren (1999) beskriver tre olika sätt att tolka och använda sig av Vygotskij. 

Dessa tolkningar, upplever jag, är främst kopplade till skolan och dess 

inlärningssituation men jag anser att de till stor del går att översätta till 

förskolan. Carlgren (1999) beskriver den första tolkningen som att skolan, eller 

i det här fallet förskolan, främst blir en plats för kulturöverföring till nästa 

generation. Pedagogen har kunskap som barnen inte har och ska överföra 

denna kunskap till barnet. Pedagogen instruerar och demonstrear lösningar, 

barnen får efterhand ta över problemlösningen. När barnet klarar uppgiften 

utan pedagogens hjälp, ses överföringen som klar. Granberg (2008) menar att 

när pedagogen intar en sådan roll som Carlgren ovan beskriver ses 

bildskapande som reproduktion. Det skulle kunna innebära att pedagogen ser 

det som sin roll att lära barnen att rita, och att använda olika tekniker och 

material. Carlgrens (1999) andra tolkning är en socialkonstruktivistisk syn på 

lärande, kunskapandet är beroende av kulturella omständigheter och lärande 

sker tillsammans med andra. De pedagogiska konsekvenserna blir att lägga 

fokus på att utveckla kollektiva inlärningssituationer, där varje individ bidrar 

till allas förståelse. Det viktiga när det gäller bildskapande blir då som jag ser 

det, att alla barn är med och skapar i de planerade bildaktiviteterna. Att i 

grupp samtala om bilder för att lära av varandra kan också vara en aktivitet 

med ursprung i denna tolkning. Båda den första och den andra tolkningen 

innebär en syn på lärandet som mentalt och individuellt. Carlgren (1999) kallar 

den tredje tolkningen för interaktionistisk och menar att i denna tolkning 

ligger fokus på den sociala praktiken istället för de kognitiva processerna. 

Lärande handlar inte om någon transformering utifrån och in utan det är en 

betydelseskapande process, där deltagande och social interaktion är det 

viktiga. Istället för att fokus ligger på de kognitiva processerna handlar det om 

den sociala praktiken. Denna tolkning skulle enligt mig kunna handla om att 

pedagoger i förskolan erbjuder och visar på olika material och tekniker och att 

barnen får skapa och experimentera fritt och på olika vis skapa sig erfarenheter 

tillsammans. Carlgren sammanfattar dessa tre tolkningar av Vygotskij på 

följande sätt: ”Man kan tolka det sociokulturella som en inramning av det man lär sig 

över att vara en del av det man lär sig till att vara det man lär sig” (Carlgren, 1999, 

s.15) . 

 

Olika perspektiv på barns bildskapande 

Pedagogers inställning och bemötande av barnens aktiviteter styrs av vilket 

synsätt de har. Om en pedagog ser på skapande som reproduktion, ligger 

fokus på avbildning och pedagogens uppgift blir att undervisa i olika tekniker 

(Granberg, 2008). Pedagogen överför kunskap till barnen (jämför Carlgrens 

(1999) första tolkning ovan). Om skapande ses som produktion ligger fokus på 
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den färdiga produkten och inte på den skapande processen (Granberg, 2008). 

Till sist kan man se på skapandet som detsamma som kreativitet, pedagogens 

uppgift blir då att följa barnen och utgå ifrån deras begreppsvärld. Viktigast 

blir att skapa förutsättningar, locka och att visa på möjligheter (Granberg, 

2008). Änggård (2006) beskriver två olika pedagogiska synsätt som haft 

betydelse för synen på barns skapande i förskolan. Det 

utvecklingspsykologiska perspektivet (Piaget & Inhelder) och det fria 

skapandets pedagogik (Read). Ett tredje perspektiv på bildskapande, är det 

sociokulturella perspektivet beskrivs i Löfstedt (2001), där bildskapande ses 

som en social process. 

  

Änggård (2006) hänvisar Piaget och Inhelder och det utvecklingspsykologiska 

perspektivet där barns bilder ses som ett uttryck av deras mentala mognad och 

bildskapande som ett sett att utvecklas intellektuellt genom att utforska och 

experimentera i olika bildaktiviteter.  

 

Ett annat synsätt på barns skapande är det fria skapandets pedagogik. Enligt 

Read, (refererad i Änggård, 2006) som företräder det fria skapandets 

pedagogik och är psykoanalytiskt orienterad är barnens bilder uttryck av deras 

inre värld och pedagoger bör inte påverka barnen i deras skapande eftersom 

det kan hämma deras personliga uttryck. Barnes (1994) skriver att för barn i 3-5 

års ålder är taktila upplevelser, utforskande av nya material och lekar typiska 

konstnärliga aktiviteter. Med taktila upplevelser menas aktiviteter där barnen 

får känna och röra vid olika material. Barnes (1994) menar vidare att barnen 

bör ha stor frihet i sina konstnärliga lekar, men varje aktivitet ska planeras och 

ha ett inlärande syfte. Min tolkning av Barnes uttalande ovan är att han ser det 

som att pedagoger har betydelse i barns bildskapande och att det är kopplat 

till barnens lärande. De amerikanska bildpedagogerna Marjorie och Brent 

Wilson (refererad i Löfstedt, 2001) menar dock att bilden av att barns skapande 

kommer inifrån, det fria spontana skapandet, har gjort att pedagoger 

uppmuntrar den naturliga, spontana barnbilden och inte de bilder där barnen 

härmar andra bilder. Men att det är dessa bilder, kopiorna, som visar hur 

barnen lär sig att göra bilder.  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv (Löfstedt, 2001) är bildskapande ett redskap 

som är kulturellt och kommunikativt och som förmedlas genom social 

samvaro. Löfstedt (2001) refererar till Nordström som menar att det inte finns 

något fritt skapande, utan han anser att bildspråket, ur ett sensomotoriskt 

perspektiv, kan jämföras med det verbala språket. Bilder tolkas och formas 

med hjälp av koder ungefär som det talade språket. Det handlar om en social 

process och inte en naturlig utveckling. Nordström (refererad i Löfstedt 2001) 

menar att bildpedagogiken bör handla om att lära barnen att tolka dessa koder 

så att de förstår budskapen i bilder och kan utveckla sitt eget bildspråk. Barnes 

(1994) skriver att bildskapande kan vara ett sätt för barnen att tolka och 

bearbeta det som de upplevt. Detta syns tydligast hos barn som ännu inte lärt 

sig läsa och skriva, bildskapande ger de små barnen ett personligt språk som i 
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symboler och former beskriver deras omvärld. Granberg (2008) skriver att 

småbarns bildarbete handlar om att uttrycka sina känslor, att upptäcka sin 

omvärld och att stärka kunskaper och upplevelser. Skapande verksamhet ger 

möjligheter att bearbeta intryck och att uttrycka sig. Barnes (1994) skriver 

vidare att det för inte så länge sedan fanns en uppfattning om att bildskapande 

var något som bara en del begåvade barn behärskade. Numera ser man på de 

flesta barn som kreativa och deras bilder ses som ett bevis på deras kreativitet. 

 

Pedagogen och barns bildskapande 

Pedagoger bör vara både deltagande och iakttagande. En deltagande pedagog 

kan barnen identifiera sig med, pedagogen kan då visa hur man gör och 

bekräfta hanteringen av materialet, samt skapa trygghet, arbetsro och ge stöd 

när det behövs. Pedagogen undersöker då materialet och verktygen 

tillsammans med barnen (Granberg, 2008). Många bildlärare är själva inte 

speciellt konstnärliga, men de ger barnen självförtroende genom att utforska 

det konstnärliga skapandet tillsammans med barnen istället för att själva utge 

sig som experter (Barnes, 1994). Tidigare forskning (Löfstedt, 2001) har visat att 

pedagoger i förskola anser att det som driver barn i deras bildskapande är, 

lust, vilja, mognad och mod. Miljön, bekräftelse från vuxna, upprepning och 

inspiration från andra är också faktorer som har betydelse (Löfstedt 2001). 

Pedagogers arbetssätt kan möta barnens bildkulturer. Barn behöver 

pedagogers stöd i sitt bildskapande, även om de lär sig rita till stor del av 

varandra (Änggård, 2006). Lärarna i Booyeuns studie (2005) anser att barnen 

hämtar inspiration till sitt skapande i sin omgivning, i naturen och i objekt 

skapade av människor, men också att barnen är självinspirerade och att det är 

lärarens roll att stötta dem i att tänka lite längre och lite djupare. De anser att 

användningen av olika material förstärker barnens erfarenheter. Många lärare 

i studien beskrev att barnen blir mer aktiva och engagerade när de får 

möjlighet att välja mellan olika material. Valet av material som köps in betonas 

som viktigt. De ansåg också att det var deras roll att observera barnen och 

deras idéer och känslor, förbereda passande material, utmana barnen, skapa en 

trygg miljö och ställa frågor till barnen som stimulerar deras skapande. 

Granberg (2008) menar att småbarn ofta pratar mycket under tiden de skapar 

och att pedagogens uppgift blir att svara barnen och att prata med dem både 

när de skapar och efter dem skapat. Då bekräftas barnen som personer, de 

uppmuntras att fortsätta sitt experimentella skapande och de blir hjälpta att 

sätta ord på saker. Större barn kan man uppmuntra att berätta vad bilden 

föreställer och betyder (Granberg, 2008).  

 

Det är också viktigt att barnen ges utrymme att själva experimentera och 

utforska verktyg och material. Pedagogens uppgift blir då att uppmuntra, 

serva och iaktta. Att finnas närvarande och tillgänglig för barnen, ge dem 

uppmuntran vid behov samt ge dem stöd och uppmärksamhet när de ber om 

det. I skapande verksamhet gäller det att ta till vara barnens egen skaparlust 
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och göra skapandet till en glädje i vardagen. Löfstedts (2001) studie visar att 

pedagoger anser att bildaktiviteter roar och utmanar barnen, är 

kommunikativ, samt ett sätt för barnen att uttrycka sig och sina känslor och att 

få avkoppling.  Planerade aktiviteter anses vara till för att barnen ska få prova 

nya material och/eller tekniker.  

 

Frihet och styrning 

Vygotskij (1995) beskriver två grundläggande mänskliga handlingar, den 

återskapande/reproduktiva och den kombinatoriska/kreativa. I de 

återskapande handlingarna använder vi oss av vårt minne i vårt skapande, vi 

återupprepar. Tidigare skapade handlingsmönster upprepas eller delar av 

tidigare uttryck återupplivas. Inget nytt skapas, utan en mer eller mindre 

likadan avbild skapas av något som redan finns och har skett. I de kreativa 

handlingarna skapar vi något nytt, denna kreativa aktivitet kallas inom 

psykologin för fantasi, menar Vygotskij. Nya situationer och/eller ett nytt 

beteende skapas av element från tidigare erfarenheter. Vygotskij förtydligar 

dessa två mänskliga handlingar genom att skriva att den 

återskapande/reproduktiva handlingen är när vi målar något som vi minns 

från t.ex. en resa eller när vi avbildar något. Den kombinatoriska/kreativa 

handlingen är när vi fantiserar/föreställer oss t.ex. hur framtiden ser ut. Även i 

den sistnämnda använder vi oss av våra erfarenheter och vårt minne, men då i 

kombination med vår fantasi. Allt som skapas i fantasin har sitt ursprung i 

verkligheten och byggs upp med hjälp av tidigare erfarenheter. Fantasin är 

beroende av erfarenheter, eftersom erfarenheterna är materialet som 

fantasikonstruktionerna är uppbyggda av. Ju rikare en människas erfarenheter 

är ju mer material finns till förfogande för fantasin. De pedagogiska 

konsekvenserna är att vidga barnens erfarenheter för att berika deras skapande 

verksamhet (Vygotskij, 1995). Med andra ord bör en stor del av verksamheten i 

förskolan handla om att, på olika sätt, ge barnen erfarenheter så att de får ett 

stort mentalt material att använde sig av i sitt skapande.  

 

Vid lärarstyrda bildaktiviteter får barnen tillgång till redskap och genrer som 

de annars inte skulle använda. Det gäller för pedagogen att hitta en balans 

mellan barnens egna projekt och det planerade bildarbetet. Att möta barnen i 

deras bildkulturer, att använda barnens strategier, använda enkla former och 

kopiera, på så vis kan fler barn känna sig kompetenta och vilja utveckla sitt 

bildskapande (Änggård, 2006). Barnes (1994) anser att när man ska lära barn 

att rita är det viktigt att lära dem att se mönster och former och att låta dem 

träna på att rita dessa och att man inte ritar åt barnen. Pedagoger hjälper inte 

barnen genom att rita på deras teckningar. Om inte barnens teckningar 

accepteras som de är, finns det en risk att de tappar sin motivation. Änggård 

(2006) menar att det finns en uppfattning om att förskolebarn är ohämmade i 

sitt skapande av bilder. Hennes undersökning har dock visat att så är inte 

fallet, det finns en rädsla för att göra fel hos en del barn och de strävar på olika 

vis efter att göra ”lika fint” som sina kompisar. Pedagoger kan hjälpa barnen 
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med deras prestationsångest. Pedagogerna kan också välja bildaktiviteter som 

inte kräver att barnen är tekniskt skickliga, t.ex. stänkmålning, vikmålning 

eller fot- och handavtryck. Denna typ av aktiviteter har enligt Änggård (2006) 

kritiserats på grund av att de inte bidrar till att barnens bildskapande 

utvecklas. Hon tror dock att dessa aktiviteter är bra för att de är prestigelösa 

och ofta leder till att barnen blir så uppslukade av bildskapandet att de 

glömmer bort att ha prestationsångest. I Lindstrand och Selanders bok, (2009) 

kallas detta tillstånd, när man blir så inne i det man håller på med att man 

glömmer allt annat för flow.  

 

Änggård (2006) hävdar att det finns en rädsla, som grundar sig i det fria 

skapandets pedagogik, att hämma barnen i deras bildskapande, vilket har gjort 

att det har blivit tabu för pedagoger att visa barnen hur de kan gestalta olika 

motiv eller att ännu värre rita på barnens teckningar. Hon tolkar det som att 

pedagogerna i förskolan både är rädda för att hämma barnen och att förstöra 

det individuella i barnets bild. Löfstedt (2001) beskriver en princip som 

innebär att inte hjälpa barnen genom att rita på deras teckningar. Änggård 

(2006) menar att detta gör att det blir upp till barnen själva att upptäcka 

bildspråket. Hon jämför detta med att lära sig alfabetet eller att lära sig skriva, 

ingen skulle förespråka att barnen ska lära sig det på egen hand, utan någon 

vuxens stöd. Hon hävdar att det här gör att många barn inte hinner utveckla 

sitt bildspråk och få speciellt stor kompetens under åren i förskolan. Hon anser 

att pedagoger ibland kan behöva hjälpa barnen och visa hur de kan rita vissa 

saker. Hon tillägger att det självklart handlar om att möta barnen på rätt nivå 

och inte rita alldeles för detaljerat så att det inte överrensstämmer med barnens 

tecknande. Granberg (2008) menar att för att barnens bildspråk ska utvecklas 

från ett klottrande till en viljestyrd förmåga behöver barnen öva och pröva. 

Barnen ska ges tid att vid upprepade tillfällen undersöka, utforska, leka och 

arbeta med linjer, färg och form. Den skapande verksamhetens mål bör vara 

att tekniker och material inte känns främmande och att bild blir ett naturligt 

sätt att uttrycka sig på för barnen. Löfstedts (2001) studie visat att, i de fria 

bildaktiviteterna, ser pedagogerna det som sin roll att ge barnen tid, att vara 

tillåtande, observera och tillhandahålla material. Vid användning av en del 

material som är dyra förväntar sig pedagogerna särskilda resultat. 

Pedagogerna i studien menar att det är viktigast att barnen har roligt och att de 

får prova på så många olika material och tekniker som möjligt och att de inte 

fastnar vid ett material, samt att de får träna på att måla och få kunskap om 

olika material, t.ex. färger. Även tankar om framtida användning av kunskaper 

i bildskapande för barnen beskrivs av pedagoger i studien. 

 

 Änggård (2006) beskriver att bildaktiviteter som pedagogerna initierar ofta 

innebär att barnen får i uppgift att skapa bilder utifrån konkreta erfarenheter 

från t.ex. ett studiebesök. Då är syftet att barnen ska bearbeta erfarenheten och 

lära sig saker. Emilsson & Folkesson (2006) har i sin studie observerat två olika 

typer av situationer i förskolan. En, där pedagogen är mer styrande och där en 

viss produkt förväntas skapas av barnen. Tanken med aktiviteten är att barnen 
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ska bearbeta en aktivitet de gjort, de har åkt buss och ska nu rita en buss. 

Författarna beskriver att barnet först inte förstår uppgiften, sen ritar ett streck 

på papperet för att vara pedagogen till lags och sedan sjunger barnet en sång 

om en buss istället. När pedagogen inte ger barnet någon respons på det, tar 

barnet tillslut pennan och ritar, men helt utan engagemang. Den andra 

situationstypen är en mindre styrd, där pedagogen inte har någon plan om vad 

som ska skapas. Pedagogen sitter vid ett bord bredvid några barn och barnen 

”degar” med leklera. Det finns också en hög med papper och en glasburk på 

bordet. Pedagogen ger inte barnen några instruktioner utan hon sitter och 

pratar och gör saker tillsammans med dem. Olika verktyg och leksaker tas till 

bordet. De sjunger tillsammans, barnen har mer kontroll över vad som händer 

än vad pedagogen har, hon gör det barnen ber om. Efter en stund börjar 

barnen att tillverka egna saker (Emilsson & Folkesson, 2006). En amerikansk 

undersökning, (Collanzo & Rosario, 1981) som utfördes på två förskolor, 

visade också att det förekom både av pedagoger bestämda och planerade 

aktiviteter och skapande på barns egna initiativ. När pedagogen höll i 

aktiviteten innebar det att den var styrd och att planen var att barnen skulle 

skapa något efter en förutbestämd mall, att göra klart sågs som viktigt. 

Material bestämdes av pedagogen och mycket av materialet fanns inte 

tillgängligt för barnen. Barnens spontana skapande fick inte så ofta 

pedagogernas uppmuntrande kommentarer, frågan ”vad är det?” var vanlig. 

Positiv feedback gavs när barnen hade ritat på papper, vilka barnen själva inte 

hade tillgång till, och inte när barnen ritade på andra material.  

 

Process och produkt 

Enligt Barnes (1994) är det ofta så att när pedagoger planerar har de en färdig 

bild av slutprodukten i tanken. Pedagogen ger då barnen en uppsättning av 

delar, visar hur slutprodukten ska se ut och hur barnen ska göra för att sätta 

ihop den. Alla skapelser ser nästan likadana ut. En del barn blir missnöjda med 

sin för att den inte är lika fin som någon annans och en del barn har fått så 

mycket hjälp att det knappt kan räknas som att de gjort den själva. Att försöka 

göra lika som alla andra gör att tron på att det finns ett rätt sätt att skapa 

stärks. Detta blir, enligt Barnes, till en vana hos barnen, redan i förskolan. ”Ju 

klarare bild vi har av slutprodukten innan vi börjar, desto mindre kreativ blir sannolikt 

slutprodukten” (Barnes, 1994, s.35). Lindstrans och Selander (2009) framhäver 

att alla skapar sin egen konst och att konsten är en process, en lärandeprocess. 

Med hjälp av alla sina sinnen skapar man och omskapar samt tolkar och 

omtolkar. Slutresultatet som är viktigt, utan det är själva processen som är 

viktig. Man skapar och omskapar sin kunskap med utgångspunkt i sina 

förkunskaper. I Löfstedts (2001) studie framkommer att pedagogerna anser att 

det inte är produkten som är det viktiga, utan processen och att skapande 

också utvecklar barnens personlighet. Pedagogerna vill att barnen ska våga 

prova olika material, det gör inget om det blir fel, vikten av dokumentation 

betonas. Lärarna i studien av Booyeu (2005) ansåg sig vara medvetna om 

vilken betydelse estetiska erfarenheter har för barns utveckling och att detta 
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gör att de ser den skapande processen som det viktiga och inte den färdiga 

produkten. Granberg (2008) framhäver att småbarns skapade verk i huvudsak 

ska ses som kommunikation och inte som dekoration. Det är vägen fram till 

resultatet, alltså själva processen som är det viktigaste. Barnens upplevelser, 

sensuella känsla och erfarenheter vid kontakten med materialet är det som är 

mest betydelsefullt. Barnens bilder är egentligen uttryck av de upplevelser 

barnet har, de upptäckter och erfarenheter barnet gör under 

skapandeprocessen. De pedagogiska konsekvenserna blir, som jag ser det, att 

pedagogerna ska vara närvarande när barnen skapar för att prata med dem om 

deras konstverk och be dem berätta vad de målar och hur de tänker när de 

målar.     
 

Sammanfattning 

Motiven för att ha skapande verksamhet i förskolan är många, dels är det en 

del av uppdraget som är utskrivet i läroplanen, dels finns det olika teoretiker 

som hävdar att det har många positiva effekter för barnen.  Rudolf Steiner 

refererad i Booyeun (2007) skrev att den största estetiska utvecklingen sker just 

i förskoleåldern och att det därför är viktigt att barnens estetiska medvetenhet 

då vårdas. Granberg (2008) nämner många olika kunskapsområden som kan 

behandlas med hjälp av bildskapande aktiviteter. Rósa Kristín Júlíusdóttir 

(2006) skriver att estetik kan vara ett verktyg för att stärka barnens tänkande 

och deras förmåga att tala om sina tankar och förstå hur andra tänker. 

Pedagogers kunskaper om, bemötande av och arbete med barns bildskapande 

har betydelse för vad barnen får ut av de bildskapande aktiviteterna (Barnes, 

1994; Braxel, 2010; Granberg, 2008; Vygotskij; 1995). 

 

Ett sätt att beskriva barns utveckling och lärande är att använda sig av 

Vygotskijs begrepp zone of proximal develepment [ZPD], som är avståndet 

mellan vad en person kan på egen hand och vad denne kan med hjälp av en 

vuxen eller i samspel med andra. Den vuxne ger barnet stöd och hjälp genom 

så kallade kommunikativa stöttor eller på engelska scaffolds (Säljö, 2000). I 

bildskapande skulle detta kunna innebära att pedagogen instruerar barnen om 

en viss teknik eller visar hur man hanterar ett visst material eller att pedagogen 

genom att ställa frågor till barnen utmanar barnen i deras bildskapande. Säljö 

(2000) menar att barnen gör sig olika erfarenheter beroende på hur stöttningen 

sker. Carlgren (1999) beskriver tre olika sätt att tolka och använda sig av 

Vygotskij. Pedagogens tolkning av sin roll kan vara avgörande för hur de 

arbetar med barnen. Pedagogen kan se det som sin uppgift att lära barnen att 

rita och att använda olika tekniker och material. Eller så kan pedagogen se det 

som att det viktiga är att alla är med och skapar, att planera bildskapande för 

alla barn. Eller så handlar pedagogens arbete om att erbjuda, inspirera och visa 

på olika material och tekniker och att ge barnen möjlighet att experimentera 

fritt och på så vis skapa sig erfarenheter.     
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Det finns olika teoretiska perspektiv som haft betydelse för synen på barns 

bildskapande i förskolan: Det utvecklingspsykologiska perspektivet (Piaget & 

Inhelder) refererad i Änggård (2006). Det fria skapandets pedagogik (Read) är 

ett annat perspektiv på barns skapande. Enligt Read är barns bilder uttryck av 

deras inre värld och barnen bör inte störas i sitt skapande (Änggård, 2006). Ett 

tredje perspektiv på barns bildskapande är det sociokulturella där 

bildskapande är ett redskap som är kommunikativt och som förmedlas genom 

social samvaro (Löfstedt, 2001).  

 

Granberg (2008) skriver att pedagoger bör vara både deltagande och 

iakttagande. Även Änggård (2006) menar att det gäller för pedagogen att hitta 

en balans mellan barnens egna projekt och det planerade bildarbetet. Barnes 

(1994) framhäver att det är viktigt att barns teckningar accepteras som de är, 

annars finns det en risk att de tappar motivationen. Änggård (2006) menar 

dock att pedagoger ibland även kan behöva visa barnen hur de kan rita vissa 

saker, då självklart på barnets nivå. Hon menar att barnen behöver någon 

vuxens stöd och att det annars blir upp till barnen att själva upptäcka 

bildspråket. Pedagogers arbetssätt med och bemötande av barnens skapande 

aktiviteter kan alltså variera och ha olika teoretiska utgångspunkter. Det kan 

också vara så att pedagoger kan inta en rätt så styrande roll eller så kan ge 

barnen stor frihet i sitt skapande. Vygotskij (1995) beskriver två olika 

mänskliga handlingar, en handling då vi återskapar och en kreativ handling då 

vi skapar något nytt, med hjälp av vår fantasi. I båda dessa handlingar 

använder vi oss av vårt minne och våra tidigare erfarenheter. I de kreativa 

handlingarna kombineras vårt minne och våra erfarenheter med vår fantasi. 

Tidigare erfarenheter är det material som fantasikonstruktionerna är 

uppbyggda av (Vygotskij 1995). Förskolans verksamhet bör med andra ord 

handla om att, på olika sätt ge barnens erfarenheter så att de får ett stort 

mentalt material att använda sig av i sitt skapande.  

 

När pedagoger leder en skapande aktivitet kan det vara så att de har olika mål 

och syften med aktiviteten. Ibland kanske det handlar om att skapandet ska ge 

ett visst resultat, bli en viss produkt och ibland kan skapandet ske bara för 

skapandets skull, resultatet har ingen betydelse, utan det är processen som är 

det viktiga. Granberg (2008) skriver att små barns skapade verk ska i huvudsak 

ses som kommunikation och inte dekoration. De pedagogiska konsekvenserna 

blir då, enligt mig, att pedagogerna bör vara närvarande när barnen skapar för 

att samtala med barnen om vad de skapar och hur de tänker. Lindstrand och 

Selander (2009) menar att konsten är en process, en lärandeprocess där man 

skapar och omskapar, tolkar och omtolkar med hjälp av alla sina sinnen. Enligt 

Barnes (1994) är det vanligt att pedagoger har en bild av slutprodukten i 

huvudet när de planerar. Vissa barn blir då missnöjda med sin och andra får så 

mycket hjälp att de knappt gjort den själv. Att försöka göra lika som alla andra 

gör att tron på att det finns ett rätt sätt att skapa stärks, menar Barnes (1994). 

Pedagoger i tidigare studier (Löfstedt, 2001; Booyen 2005) har svarat att de 

anser att det är processen som är viktigast inte det färdiga resultatet.  
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 Syfte 
I inledningen och bakgrunden finns de motiv till bildskapande som både 

läroplanen och olika teoretiker ger. Jag belyser i inledningen att förskolans 

pedagoger har en viktig roll för barns utveckling och lärande. I bakgrunden 

finns olika sätt att se på bildskapande beskrivna och hur dessa synsätt 

påverkar pedagogerna i deras arbete med barnen. I bakgrunden finns också en 

redogörelse av tidigare forskning, som bl.a. visat att det förekommer två olika 

typer av skapande i förskolan, det mer fria skapandet, där barnen skapar vad 

de vill med de material de vill och ett skapande som är mer styrt och planerat 

av pedagogen. Bildaktiviteter anses roa barnen, vara kommunikativ samt vara 

ett sätt att för barnen att uttrycka sig och sina känslor och att få avkoppling. De 

planerade aktiviteter anses vara till för att barnen ska få prova nya material 

och/eller tekniker. Pedagoger i tidigare studier säger att de är medvetna om 

vilken betydelse estetiska erfarenheter har för barns utveckling och att detta 

gör att de ser den skapande processen som det viktiga och inte den färdiga 

produkten. 

 

I min undersökning är intresset riktat mot att ta reda på hur pedagoger 

beskriver sitt arbete med barnen och bildskapande i förskolan, hur de utmanar, 

inspirerar och bekräftar barnen i deras bildskapande. Hur de gör för att stötta 

och handleda barnen i riktning mot den närmaste utvecklingszonen. Samt hur 

de lägger grunden för barnens livslånga lärande. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fem pedagoger uppfattar 

sitt arbete med barns bildskapande i förskolan. Följande forskningsfrågor 

preciserar mitt syfte: 

 

 

 Vilken betydelse uppfattar pedagoger att bildskapandet har i 

förskolan?  

 Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med bildskapande?  

 Hur ser pedagogerna på sin roll i barns bildskapande?  
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 Metod 
Min undersökning har en fenomenologisk ansats, vilket innebär att jag har 

fokuserat på hur respondenterna beskriver sina uppfattningar om barns 

bildskapande i förskolan. Jag valde denna ansats för att den behandlar hur 

människor uppfattar och tolkar olika företeelser i tillvaron och därmed också 

hur de handlar med utgångspunkt i sina uppfattningar (Bryman, 2011). 

Fenomenologiska undersökningar innebär att söka kunskap och förståelse om 

sociala fenomen utifrån individens sätt att beskriva att de upplever dem och 

ett antagande om att detta, som de uppfattar, är verkligheten (Hartman, 2004; 

Kvale & Brinkmann, 2009). Hartman (2004) uttrycker det som att vi i 

fenomenologiska undersökningar söker kunskap om kärnan och strukturen 

hos en grupp människors erfarenheter. Min ambition med den här studien är 

att ta reda på hur pedagoger uppfattar arbetet med barnen i deras 

bildskapande och hur de ser på sin roll. Därför är kvalitativ forskningsintervju 

en lämplig metod för min studie, eftersom syftet med metoden är att få 

förståelse om ett ämne i vardagen utifrån den intervjuades eget perspektiv. En 

kvalitativ forskningsintervju, som är inspirerad av fenomenologi, är en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju som söker förståelse om individernas 

vardagsvärld, ur deras eget perspektiv. Intervjun riktar sig mot hur individen 

beskriver sin tolkning av fenomenet. Intervjun påminner om ett 

vardagssamtal, men den har ett syfte och en speciell teknik. Den är inte ett 

slutet frågeformulär men inte heller ett öppet vardagssamtal, den är 

halvstrukturerad (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är jag som intervjuare som 

bestämmer samtalets riktning och att samtalet håller sig inom ämnet 

(Kihlström, 2009). Inför intervjuerna skapades intervjufrågor till en 

intervjuguide (se bilaga 2), med 10 stycken frågor som jag bedömde skulle ge 

underlag för att kunna besvara mitt syfte och därmed mina frågeställningar. 

Jag ställde frågorna i tur och ordning, detta för att det skulle vara lättare att 

bearbeta materialet. Ibland har följdfrågor som inte finns med på 

intervjuguiden också ställts för att förtydliga och utveckla svaren på 

huvudfrågorna. Men i stort sett har frågorna ställts enligt intervjuguiden. Mitt 

mål var att få fylliga och detaljerade svar, den intervjuade har därför haft stort 

utrymme att svara på frågorna på sitt eget sätt. (Bryman, 2011).  

 

Urval  

Urvalet av respondenter till min intervjustudie gjordes med tanke på att de 

olika förskollärarna skulle arbeta på olika förskolor så att jag på så sätt skulle 

få variation i de material som ligger till grund för mitt resultat.  Man skulle 

kunna säga att jag gjorde ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) på så vis att 

jag utförde intervjuerna på förskolor som jag sen tidigare kände till. Min tanke 

med det urval jag gjort var att få en så bred bild som möjligt genom att välja 
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förskolor med lite olika struktur. Fyra av förskolorna är kommunala och en av 

dem är ett kooperativ. En av de kommunala förskolorna har åldersindelade 

grupper, vilket innebär att 1-3 åringarna finns på en avdelning och 4-6 

åringarna på en annan. Jag besökte den avdelning där barnen var mellan 4 och 

6 år.  Resterande är så kallade syskongrupper med barn mellan 1 och 6 år.  På 

så vis försökte jag få en så bred bild som möjligt, inom ramen för min studie. 

Respondenterna kontaktades genom att jag besökte respektive förskola, 

presenterade mig och berättade att jag nu skriver mitt examensarbete på 

lärarutbildningen och att jag gärna ville intervjua någon på förskolan runt 

ämnet barns bildskapande. Anledningen till att jag tog kontakt på det viset var 

att jag ville öka mina chanser att hitta respondenter genom att presentera mig 

personligen. Någon på alla de förskolor jag besökte tackade ja och tid för 

intervju bokades. Jag fick uppfattning om att det var svårt för dem att avsätta 

tid, men de tog sig ändå tid. Alla respondenter i studien är kvinnor och alla har 

många års erfarenhet. Pedagog 1 är utbildad lärare, men arbetar i förskolan 

sedan 2003. Pedagog 2 är förskollärare och avslutade sin utbildning 1989. 

Pedagog 3 är förskollärare och avslutade sin utbildning 1991. Pedagog 4 är 

förskollärare och avslutade sin utbildning 1981. Pedagog 5 är förskollärare och 

avslutade sin utbildning 1991. I resultatet har jag använt mig av 

förkortningarna P 1-5. Ett missivbrev (se bilaga 1) med gällande etiska krav 

(Björkdahl Ordell, 2009) delades ut till respektive respondent. Vetenskapsrådet 

har givit ut några forskningsetiska principer, en del av denna skrift är fyra 

krav för att skydda individen i forskningsprojekt. Dessa krav är, 

informationskravet, som innebär att alla som berörs av forskningen ska 

informeras om dess syfte. Samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva 

har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att 

uppgifterna rörande personer i undersökningen ska ges största möjliga 

konfidentialitet och förvaras utom tillgång för obehöriga och till sist 

nyttjandekravet som innebär att uppgifter om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål (Björkdahl Ordell, 2009).         

 

Genomförande 

Jag började med att göra en provintervju för att se hur mina frågor fungerade 

och att undersöka att tekniken fungerade som den skulle. Under intervjuerna 

använde jag mig av en filmkamera, men jag filmade inte utan spelade endast 

in ljudet. Filmkameran hade linsskyddet på under hela intervjun. Fördelarna 

med att spela in ljud istället för att anteckna var att jag kunde koncentrera mig 

på ämnet och att jag sedan har kunde lyssna på intervjuerna igen vid behov. 

Dessa fördelar belyser Kvale & Brinkmann (2009) också med att spela in. 

Bryman (2011) skriver att användning av sådan utrustning kan göra 

intervjupersonerna oroade och självmedvetna över att deras ord spelas in. 

Vissa av mina respondenter blev lite stressade av filmkameran, men var ändå 

glada över att det var bara ljudet som spelades in och gick med på att bli 

bandade. Alla intervjuer har noga transkriberats. Att transkribera innebär 

enligt Kvale & Brinkmann (2009) att transformera, att ändra från en 
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berättarform, muntlig diskurs till en annan berättarform, skriftlig diskurs. I de 

citat jag har skrivit, har jag ändrat meningarna från talspråk till skriftspråk. 

Med det menar jag att jag tagit bort utfyllnadsord, som ”liksom” och ”ehh” 

eller stakningar och upprepningar. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att 

ordagrant utskrivna intervjuer kan upplevas som osammanhängande och till 

och med upplevas som uttalanden från någon med lägre förstånd. Det finns 

alltså en risk att den intervjuade tar illa vid sig. Jag bedömde inte heller att mitt 

resultat skulle påverkas av dessa nyanser, de fyllde med andra ord ingen 

funktion för att besvara min frågeställning. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att analysera som att separera i delar. Den fenomenologiska analysen 

av en intervju beskrivs i fem steg: Det transkriberade materialet har lästs 

upprepade gånger och varje intervju har sammanfattats till kortare 

formuleringar där huvudinnebörden i det sagda beskrivits i några ord. 

Respondenternas uttalanden har beskrivits och tematiserats.  Dessa teman har 

sedan kategoriserats utifrån mina forskningsfrågor i tre huvudrubriker, med 

underrubriker (Kvale & Brinkmann 2009). .På detta sätt har jag kunnat 

analysera alla de transkriberade intervjuerna. De intervjucitat som valts ut, har 

valts för att exemplifiera respondenternas uttalanden (Stukát, 2005).      
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 Resultat  
Här presenteras det resultat som framkommit av den empiriska 

undersökningen som har gjorts för denna studie. Resultatet är indelat i olika 

kategorier som framkommit ur det empiriska materialet. Jag har använt några 

citat för att jag vill framhäva hur pedagogerna resonerar inom de olika 

kategorierna.  

 

Motiveringar till bildskapande 

Alla pedagoger jag har intervjuat anser att bildskapande i förskolan är viktigt 

och de flesta menar att det är en rätt så stor del av verksamheten. Några menar 

att det fria/spontana skapandet förekommer bland vissa barn varje dag medan 

det av pedagogerna planerade skapandet sker en till två gånger i veckan. 

Någon menar att det går i perioder, vissa perioder skapar barnen mer och 

vissa mindre. En anledning, som nämns, till varför bildskapande är viktigt, är 

att barnen genom olika bildskapande aktiviteter får öva på att använda sin 

fantasi. Nedanstående citat tycker jag säger att i bildskapande aktiviteter 

används alltid en viss del fantasi, även om jag kan tolka in att det är främst 

under det mer fria bildskapandet, när barnen skapar det de själva vill med vad 

de vill, som fantasin har störst betydelse.  

 

Jag tror att det är viktigt med bildskapande för där kommer fantasin fram, och 

fantasi måste man ha, för att kunna lösa problem till exempel (P3). 

 

Pedagogerna nämner några olika syften med eller motiv till de bildskapande 

aktiviteterna på förskolan.  Det kan dels vara att visa och lära barnen olika 

bildskapande tekniker och olika material, visa på att det finns och vad som 

finns eller att lära barnen om färger. 

 

ett syfte kan ju vara att man vill visa på ett material eller på en viss teknik, 

att man vill liksom lära dem någonting (P1). 

 

det kan ju vara lite olika, vilket behov barnen har, vi kanske sysslar med 

färgblandningar, så man ser vad det blir för färger när man blandar, att bara 

lära sig färgnamnen kan ju också vara som ett syfte (P3).   

 

Syftet kan också vara att fånga en känsla, skapa ledsna och glada figurer eller 

spela musik och måla känslan som musiken ger. Det kan vara lite lugnande 

och barnen har, när de sitter tillsammans och skapar, mycket samtal med 

varandra om vad dem gör, det kan också handla om att skapa samvaro.  
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 ”att man träffas för att man vill fånga en känsla eller en samvaro, att man 

spelar musik, man spelar kanske glad musik och så får barna måla till det och 

det är ju mer fånga känslor” (P1). 
 

”men sen kan det också vara lite lugnande, man kan också vara några 

stycken och då har man väldigt mycket samtal”(P3). 

 

Syftet kan också vara att bearbeta erfarenheter från t.ex. en utflykt, eller att 

skapa något utifrån ett tema som de arbetar med på förskolan, som t.ex. fåglar, 

skapa fåglar, fundera hur de ser ut, o.s.v. och på så sätt lära barnen 

naturvetenskap och biologi. Matematik och teknik är andra ämnen som 

benämns som integrerade med bildskapande. 

 

”Mycket utav skapandet, de planerade uppgifterna är ju att bearbetar 

aktiviteter, eller om man är i skogen så kanske man gör en bilduppgift av de 

material som de har plockat in” (P1). 

”ofta så hör de ju ihop med det som man jobbar med då, så gör man kanske 

någon bilduppgift som har anknytning till det. Om vi tänker oss att vi ska 

skapa fåglar, prata lite om fåglar, alltså, hur ser de ut, då blir det ju mycket 

naturvetenskap eller biologi” (P1). 

”man får ju in så himla mycket, de e ju både natur, teknik, matematik” (P5).  

Syftet kan också vara att barnen får träna på att samarbeta. När barnen sitter 

tillsammans resonerar de med varandra.  

 

”vi har gjort så ibland att man kanske ska samarbeta, två och två så har vi 

gjort några gånger och se hur det fungerar i samarbetet, hur barnen 

resonerar då” (P3). 

Det är många olika syften som pedagogerna nämner, de flesta verkar anse att 

det är många saker som kan bearbetas genom att använda sig av bildskapande 

aktiviteter. Hur de arbetar med dessa olika syften kommer jag närmare in på 

senare.  

”finmotorik, allting i princip, fast man inte tänker på det, man får ju in så 

många bitar” (P5). 

 

En pedagog tolkar det som att om hon som pedagog har ett syfte med en 

skapande aktivitet är det som att förvänta sig ett speciellt resultat. Hon menar 

att det kan räcka med att tillhandahålla olika spännande material och att 

barnen får utlopp för sina egna känslor och att barnen har sina egna syften. 

Alltså att barnen har stor frihet i sitt skapande och att de själva avgör vad och 

varför de skapar. Jag skulle kunna säga att syftet en sådan gång handlar om att 

ge barnen frihet att använda sin fantasi och att känna själva vilka behov och 



  

 

23 

 

intressen de har. Att det inte handlar om att det ska bli något eller att något 

ska bearbetas eller att de ska lära sig något speciellt.  

”Ja, men ja alltså, ibland så tycker jag inte att det behöver ha något syfte, jag 

tänkte just de här att få känna, att de får utlopp själva för sina egna känslor. 

Ett syfte för mig är när man säger, nu ska vi måla ett höstträd, men så jobbar 

man ju sällan numer faktiskt” (P2).  

”Ja, det kan ju vara en massa olika syften, det kan ju vara ett syfte bara att 

skapa någonting, att använda sin fantasi” (P3). 

 

Pedagogernas arbete med barnen och bildskapande  

En av de frågor jag ställde var, var skapandet på förskolan sker. Alla förskolor i 

studien har ett rum där den största delen av skapandet sker, detta rum kallades 

pysselverkstad eller målarrum. Men utöver detta rum, som ofta är ganska litet, 

berättar vissa pedagoger att de målar i de flesta rum och några att de även 

målar ute. Denna fråga ställde jag för att jag anser att svaren på frågan visar en 

del av hur pedagoger ser på bildskapande. Jag tolkar det som att när 

bildskapandet sker i alla rum och till och med ute har pedagogerna en stor 

tolerans och en ganska fri syn på skapande. Om skapande kan ske i alla rum, 

anser jag att det bidrar till att det spontana skapandet får en mer naturlig plats i 

verksamheten. Det innebär även ofta, som framgår nedan att fler kan delta. 

 

I ett målarrum men det är ju litet. Om vi säger att vi gör någon bilduppgift 

eller målaruppgift där det är många som ska vara med eller man har stora 

papper eller någonting då e de ju i matrummet, på de stora borden (P1).  

I vårt målarrum och så brukar vi duka upp med en stor duk på något av våra 

bord så att flera kan sitta och måla om det är något planerat (P4). 

En pedagog berättar att de, på förskolan brukar ha gemensamma stationer på 

olika ställen i huset. Två av pedagogerna beskriver att de även målar ute 

ibland, i skogen och nere vid sjön.   

På lite olika ställen, det kan vara i det här rummet (allrum, matrum) och 

det kan vara i målarrummet. Ibland så har vi gjort gemensamma stationer 

och då kan det finnas på olika ställen i huset så att de sker överallt kan vi 

säga (P3). 

I huvudsak i målarrummet, men det sker i alla rum och utomhus. I skogen 

har vi målat, det sker, vid sjön målade vi i våras, så vi målar överallt, på 

backen har vi målat, i snön har vi målat, ja, det är nog ingenstans vi inte har 

målat, tror jag när jag tänker efter (P 2). 

 

I vår pysselverkstad och även utanför pysselverkstan i fall det är många som 

vill måla så kan de ju sprida ut sig då, i flera rum (P5). 
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på sommartid tar vi med oss färger ut och målar ute, tar med stafflierna ut 

på gården, någonting som vi har gjort flera gånger, är att vi har tagit med 

oss färger, alltså vattenfärger och penslar och papper och så går vi ner till 

sjön, de e ju någonting som de har tyckt varit jätteroligt. När de har målat på 

papperet, då fortsätter de gå loss på stenarna och målar lite överallt (P1).  

Tillgänglighet 

De flesta av de intervjuade pedagogerna nämner tillgängligheten till material 

för bildskapande som viktig för barnen. Material som används, enligt 

respondenterna, är det vanliga som papper, kritor, vattenfärg, saxar, lim, 

pennor, flaskfärg, m.m. Men också naturmaterial, som kottar och pinnar och 

sådant som vi skulle kalla skräp, som korkar från mjölkpaket, äggkartonger och 

toalettrullar. Sammanlagt under de fem intervjuerna framkom 25 olika sorters 

material som används för bildskapande. De framhäver att det är viktigt att det 

finns mycket olika material, material som utmanar barnen till bildskapande och 

att så mycket som möjligt av materialet ska vara tillgängligt för alla barn så att 

de kan skapa när de själva känner att de vill det.  

 

jag tänker just med bildskapande eller skapande överhuvudtaget så har väl vi de 

senaste åren försökt mer och mer att ha material framme och tillgängligt för 

barna så att de ska kunna få hålla på själva och plocka fram (P 1). 

 

Skapande för mig det är att allt ska finnas tillgängligt och att de ska kunna 

måla, rita, skapa vad de än vill, när de vill, när de har behov av det, det är väl 

egentligen det som är skapande för mig (P2). 

 

jag känner lite för dehär att det ska finnas tillgängligt penslar, färg, papper, lim, 

saxar, det ska finnas tillgängligt för barnen så att de själva kan känna när de har 

behovet eller när de vill gå in och göra något bildskapande (P3). 

 

Som jag beskrev i mitt urval i metodbeskrivningen så har de flesta 

förskoleavdelningar jag besökt barn mellan 1- 6 år medan en har bara stora 

barn som är mellan 4 - 6 år.  

 

Vi har försökt att ha grejer framme i vårt målarrum så att de stora ska kunna 

ta, men det är ju det här med att vi har ganska många små också, så tyvärr 

kommer det ju högre upp på hyllan, men de vet att om de frågar så lyfter vi 

ner till dem. Det är ju synd, men vi måste alltid ha målarrummet stängt så 

att de små inte ska riva ner och så (P4). 

 

för de yngre barna tycker jag också att det ska vara tillgängligt så pass att det 

är synligt så att man kan få i alla fall hjälp att ta ner saker om man inte når 

och sådär (P3). 

 

vi har ju stora barn så då kan vi ju ha allting framme, så det är bara att de 

plockar fram själva det de vill ha (P5).    
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Processen i fokus 

Flera av pedagogerna tar upp det här med process och produkt, att det är 

processen som är det viktiga, att man målar och vad man känner just då. Att 

man ska skapa för att det är roligt och inte för att det ska bli något speciellt. De 

beskriver också skapande, där tanken är att det inte ska bli något resultat, som 

t.ex. som att blanda färger i vatten och måla på kroppen.   

 

pratar vi också om inne hos oss en hel del, just de här att måla eller att skapa 

bara för att göra det, det behöver ju inte alltid utmynna i någonting, de 

måste inte bli någonting och de behöver inte vara något som ska sättas upp 

eller som de ska ta med sig hem, utan man kan ju göra det bara för att det är 

roligt (P1). 

att blanda färger, i vatten kan man ju göra, droppa i färger och se vad som 

blir och blanda färg på papper och att laborera och testa sig fram, att det inte 

blir någonting (P1). 

jag tycker inte det, det behöver ju inte bli någonting, det är bara att vi tar 

fram det här materialet och de här färgerna och skapa, göra någonting, det 

behöver inte bli klart, tycker jag. Utan jag tycker själva processen är 

viktigast, att man skapar helt enkelt (P5).  

 

att med varma fingerfärger få röra runt på ett stort bord med ett 

spännpapper på och att få känna, vi har också gått ner i duschrummet med 

fingerfärg som de målat hela kroppen med (P1) 

 

Flera av de intervjuade pedagogerna menar att det förr var mycket så att alla 

barn skulle göra lika saker efter en förutbestämd mall och att alla alster såg 

likadana ut. Man hjälpte barnen så att alla detaljer på t.ex. en kyckling hamnade 

på rätt plats. Och de små som inte kunde göra någon kyckling, de fick ta med 

sig en kyckling hem som en pedagog gjort och barnet satt under skapandet på 

sin höjd bredvid och tittade på. Med andra ord att det var resultatet eller den 

färdiga produkten som var det viktiga och inte den skapande processen, det 

viktiga var att alla hade med sig något hem. 

Numera gör man inte saker åt barnen menar en pedagog, om de inte kan så får 

det hellre vara. 

 

det var lite mer, längre tillbaka, så att när man skulle göra någonting så ville 

man att det skulle bli ett resultat, en grej, kanske något som barnet kunde ta 

hem, man jobbade mer med färdiga mallar och klippte och klistrade och om de 

inte fick sakerna på plats så var man där och hjälpte till lite. Nu är det lite mer 

fritt skapande, och det ska bli mera barnets egna saker (P1).  
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Förut var det ju så att, nu ska alla göra ja ett höstträd och så skulle alla klippa 

höstlöv och så skulle alla göra en stam i mitten å så, ja men alla blev ju likadana 

(P2). 

 

Alla pedagoger säger att en stor del av de bilder som barnen skapar sätts upp 

på väggarna och då speciellt de bilder som skapas under de planerade 

aktiviteterna.  En pedagog menar att barnen själva får välja vad de vill göra 

med bilderna, om de vill sätta upp dem eller ta hem dem och ofta vill de ta 

hem dem. Men att det är just när de målar som de vill ta hem dem, inte alltid 

efteråt, då kan de bli liggande och det tycker hon är synd. En annan pedagog 

menar att en del bilder hängs upp, en del tar barnen med hem på en gång, en 

del gör de presenter av och en del knölar de ihop. 

de som vi styr brukar vi försöka tala om för dem att vi vill sätta de 

tillsammans på väggen, och att dem får ta hem dem sen (P2). 

En del hamnar på väggen, oftast så säger ju barnen att den här ska min 

mamma få eller de här ska min pappa få, eller de här ska jag ta hem. Ja, de tar 

ju hem dem och ibland, om vi har gjort någonting så säger ju vi då att vi 

kanske ska sätta upp den och ha lite fint här först innan du tar hem den, och 

det tycker dem ju ofta är bra (P1). 

Om de sitter och målar bara på skoj sådär, då får de ta hem dem, 

månadsteckningen sätter vi ju upp (P4). 

Alla de intervjuade pedagogerna berättar om att barnen på förskolorna har en 

portfolio där bilder sätts in. Det kan vara bilder där någon speciell teknik 

används, eller första bilden barnet ritat och berättat vad den föreställer, eller om 

barnet ritat detaljer på en bild som de inte gjort förut. För att summera så sätts 

oftast de bilder in i portfolion som visar någon form av utveckling i barnets 

bildskapande.   

 

de är ju utifrån våra mål och läroplan så de är därför vi använder portfolio då 

för att visa föräldrarna utvecklingen, hur det har gått framåt (P5).  

vi brukar sätta in en bild per termin, en gång på våren och en gång på hösten 

samlar vi in en teckning som de har gjort, de har suttit och målat fritt och 

sen ofta så är det så att man upptäcker att något barn har börjat rita detaljer 

som den inte har gjort innan, så att man ser lite själva utvecklingen, eller om 

det är någon som har ritat något speciellt, men annars så tar man en bild 

från varje person och sätter in (P1). 

några hamnar i portfolion, beroende på vad som har hänt runt omkring den, 

är det så att det är den första teckningen som de berättar vad de ritar, de här 

är när jag åkte skoter på fjället eller någonting, ja då vill man ju gärna 

stoppa in den i portfolion. Att man ser en form av utveckling, nästa steg 

(P2). 
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Samtal om bilder 

Det vanligaste svaret på frågan hur pedagogerna ger återkoppling, är att de 

pratar med barnen om deras bilder, frågar vad det är, om det blev som de hade 

tänkt. En pedagog säger att hon försöker oftare och oftare be barnen berätta vad 

de har ritat och sen skriva en liten notering på bilden. Ett problem som nämns 

av flera av pedagogerna är bristen på tid att verkligen prata med barnen om 

deras bilder och om bilder överhuvudtaget. En pedagog tar också upp att det är 

svårt att veta vad man ska säga, barnen vill ju höra ”vad fint”, menar hon. En 

annan pedagog menar att trots att man vet att man bör ge någon annan 

kommentar är det ofta man säger, vad fint, vad duktig du är.    

 

som pedagog eller förälder när de har målat, det tänker man ju på men det är 

ofta man säger, oj, vad fint, vad duktig du är och vad fint de blev, utan att 

man kan ge någon annan kommentar istället å fråga runt bilden, och vad 

tänkte de på och vad det är för någonting (P1) 

En pedagog berättar också att ibland kommer barnen och visar upp sina 

teckningar och berättar om bilden, den har handling och att någon gång har de 

haft dockteater med det de skapat.  

 

de kommer med världens alster ibland och det är handlingar och berättelser 

och det var dockteater häromdagen, eller som skuggteater nästan, de hade 

gjort fjärilar och blommor (P2). 

 

Respondenterna ger lite olika svar på hur barnen förhåller sig till de uppsatta 

bilderna, två svarade att en del barn, men inte alla, ofta pratar om de uppsatta 

bilderna. En pedagog tillade att det också kan bero på vad bilderna föreställer, 

och berättar att barnen en gång målade sina drömyrken och att de då kunde stå 

och titta på bilderna mycket efteråt och prata med varandra om vad de ville bli. 

Men hon tillägger att då pratade de ju inte om bilderna i sig utan om ämnet 

som bilderna berörde. En annan av pedagogerna svarade att barnen inte direkt 

pratar om de uppsatta bilderna om det inte är något som de inte gjort klart och 

vill fortsätta med. En av respondenterna tillägger att om de sätter upp andra 

bilder, bilder på t.ex. rymden, då blir det alltid diskussioner och ibland springer 

de iväg och skapar någonting som t.ex. planeter.  

 

Pedagogens roll 

Alla de intervjuade pedagogerna uttrycker på ett eller annat vis att de anser att 

förskolan och deras roll som pedagog är att förmedla till barnen att 

bildskapande är roligt, att det är något som alla kan, att de saker barnen gör 

duger och det inte behöver se ut på något visst vis. Arbetet handlar om att 

motivera alla barn, men inte tvinga någon, till att skapa. Förskolan ska få 

barnen att upptäcka bildskapande och ge barnen möjligheter att prova på en 

massa olika saker.  
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vi ska förmedla att det ska vara roligt å att man inte ska ha några krav på sig 

att de ska se ut på ett visst sätt å att prestationskrav utan att det är roligt 

(P1). 

det är väl vår roll att stärka självkänslan i att våga prova, våga måla inför 

andra eller berätta vad man har gjort (P 2).  
 

En pedagog poängterar att det är viktigt att fråga barnen hur de har tänkt 

göra och utgå ifrån dem och deras egna idéer.  
  

Min roll är att stötta barnen i deras tänk, hur de vill göra och vad de vill 

göra (P 3).   

 

Ja, men min roll e väl att se till att det finns tillgängligt att det finns olika 

material att skapa med, att motivera dem att alla alster är lika viktiga, det 

spelar ingen roll om de är bara ett streck så ska det upp på väggen om de vill 

det, eller vad det nu kan vara (P2). 

En pedagog beskriver om hur de utmanar barnen till att tänka och fantisera 

genom att t.ex. läsa en bok (utan bilder) och att de sedan får hitta på och själva 

skapa hur de tror bokens karaktärer ser ut. 

 

vi hade Pelle Plutt som veckans ramsa och så sa jag att det skulle vara 

intressant att se vem Pelle Plutt är efter två veckor, för dem å då fick de rita 

Pelle Plutt, lite så tycker jag att det är spännande att jobba med bild också, 

att man liksom utmanar dem lite så också, att man vem är det? kan du visa? 

(P2).  

Jag tror att de blir kreativa av det, på andra sätt också! (P 2). 

 

Inspirera/motivera 

De flesta pedagoger i min studie anser att majoriteten av alla barn är lätta att 

inspirera, att de är självinspirerande eller att de inspireras av materialet och av 

varandra. Ofta räcker det med att man plockar fram något material så kommer 

det någon och sen kommer det fler och fler. Det kan till och med räcka med att 

man pratar om något så blir de inspirerade att skapa.  

 

de inspirerar varandra och de tycker att det är så roligt att hålla på så att, det 

är som inget som måste inspirera dem så mycket, materialet och det som ska 

hända är nog (P1).  

vi brukar kunna göra i ordning, så att det finns tillgängligt, t.ex. vått i vått, 

så att den som vill kan gå in målarrummet och måla vått i vått om man vill 

de, för nu finns det tillgängligt (P3) 
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det beror nog på vilket barn det är, tror jag, men ibland kan det räcka att 

man pratar om något eller ibland kanske jag måste skapa själv först, eller 

tillsammans med dem för att inspirera dem (P2). 

 

En pedagog nämner att man kan dra ut bilder från internet på olika skapade 

saker och sätta upp som inspiration. En annan menar att miljön kan ha 

betydelse, vissa barn vill inte måla inomhus men om man går ut i skogen så kan 

det fungera bättre. Naturmaterial som samlats i skogen kan också fungera som 

inspiration.   

 

man kan ta med sig ut i skogen och sätta sig där, så kan man få med sig 

någon annan som kanske inte målar i målarrummet eller ritar vid bordet 

(P2). 

 

Alla pedagoger är överens om att barnen inte ska tvingas att måla om de inte 

vill, men några nämner att man kan försöka motivera dem som inte vill genom 

att t.ex. själv sätta sig och skapa före eller tillsammans med barnen. En pedagog 

säger att om något barn tycker att det är kladdigt eller äckligt kan hon visa att 

det inte är så farligt.  

 

tycker de att det är jättekladdigt och äckligt, så brukar jag kladda med mina 

händer så att de ser att det inte är så farligt (P4). 

 

Samma pedagog nämner också att de gör ”månadsteckningar” och att tanken 

med dessa är att alla ska måla, även de som kanske inte tycker att det är så skoj 

eller som helt enkelt inte kommer på att de ska måla. 

 

då är ju främsta syftet att få alla att måla, även de som inte gör det i vanliga 

fall, och att de får igång fantasin och att kunna tänka själva, vad var det jag såg 

där egentligen (P 4).  

 

När det gäller pedagogernas egen inspiration nämner de lite olika faktorer, en 

återkommande inspirationskälla i materialet är förskoletidningen som av 

många av respondenterna anses innehålla mycket bra. Andra källor för 

inspiration som tas upp är internet, andra förskolor, tidigare erfarenheter, 

böcker, att barnen inspirerar och kommer med idéer och att man helt enkelt 

blir inspirerad för att man tycker att det är roligt med bildskapande.   

 

Fritt/styrt bildskapande 

Majoriteten av respondenterna anser att en kombination av att ge barnen 

mycket utrymme och frihet att skapa själva och att ibland ha styrda/planerade 

bildaktiviteter är det bästa. Det har dock framkommit lite olik sätt att förhålla 

sig till barnen när de skapar.    
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att de får hålla på själva det är ju bra, men sen också, som med allting annat, att 

man visar barnen olika tekniker och material, barnen kan ju inte använda det 

eller veta att det finns om man inte, plockar fram och visar dem hur man kan 

använda olika material och olika tekniker. Som pedagog måste man visa på vad 

som finns, vad man kan använda och på vilka sätt man kan göra saker (P1). 

 

jag tänker att det är viktigt att de skapar och att det är viktigt att man inte styr 

(P2). 

 

jag tycker att det är ganska viktigt att de som vill, har möjlighet att jobba med 

bild när de vill och inte bara när vi har bestämt och ibland har man någon 

aktivitet så att alla kan vara med och måla, så att de kommer på att det finns. 

Medan de målar tycker jag att man ska ligga ganska lågt (P4).  

 

En av pedagogerna menar att det inte alltid behöver vara negativt med att visa 

upp en mall med förutsättning att man lägger fram det på rätt sätt, att så här 

kan man göra, men den behöver inte se exakt likadan ut. Den gången kanske 

barnen gör lika men nästa gång utvecklar de det och lägger till eller tar bort 

saker. Hon berättar också om att de en gång hämtat en bild på ett pyssel som 

barnen fick titta på och så fick de material till det, så fick barnen titta, klura och 

fundera hur de skulle göra för att få till det. Hon menar att det beror ju på vad 

man har för tanke och syfte med uppgiften och att det alla gånger inte behöver 

vara negativt att kopiera eller göra lika. En annan pedagog menar att om man 

gör en mall och säger så här kan man göra, så vill barnen ändå göra 

annorlunda, de sitter och pratar med varandra om hur de ska göra, menar hon.   

 

vi hade inte pysslet färdigt, utan det var bara en bild och sen fick barna, titta, 

och så hade vi material då hörde till och som kunde användas, och så fick 

barnen, det här var ju de äldsta, titta och fundera, hur ska man få till de där 

benen, hur har de gjort här då kanske och hur gör man för att få till en sån 

där knorr eller vad man ska säga på tuppens stjärt och så vart de, efter en 

mall ganska lika, men då fick de titta å klura och komma på hur man skulle 

göra, så det beror ju på hur vad man har för tanke å syfte med en bilduppgift, 

alla gånger e de kanske inte, är helt fel att man gör efter eller försöker att göra 

(P1). 

man kan ju också göra en prototyp så att säga, av en kyckling till exempel, 

och säga: så här kan man göra. Men det är många som säger att ja, men jag 

vill inte ha hatt på min, jag ska göra hår på min, de sitter och pratar 

sinsemellan (P3). 

Sammanfattning 

Mina respondenter anser alla att bildskapande i förskolan är viktigt. De 

nämner många olika syften som bildskapande kan har, t.ex. att barnen ska få 

lära sig hantera olika saker som tekniker och material, att de får träna på att 

använda sin fantasi eller på att samarbeta, och att bearbeta aktiviteter och 
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teman eller olika känslor.  De skapar främst i ett målarrum, men också i andra 

rum på förskolan och två av pedagogerna nämner att de även skapar 

utomhus. Alla de intervjuade pedagogerna menar att det är viktigt att det 

finns ett rikt utbud av material och att det är tillgängligt för barnen så att de 

själva kan skapa när de känner för det. Pedagogerna säger att de tycker att det 

viktiga är att barnen skapar och att det inte har någon betydelse vad resultatet 

blir. Många nämner att det skett en förändring inom förskolan de senaste åren 

och att för några år sedan låg fokus mer på resultatet av skapandet och det 

sågs som viktigt att alla barn hade med sig något hem. Man hjälpte då de barn 

som inte själva kunde göra den produkt som skapandet skulle resultera i. Idag 

gör barnen det de själva kan, så att resultatet blir deras och inte något 

pedagogen gjort. De bilder som skapas på förskolan sätts ibland upp på 

väggen och en del tar barnen hem. Pedagogerna beskriver att de ger barnen 

återkoppling genom att prata med barnen om deras bilder. Någon nämner att 

det ibland är svårt att veta vad man ska säga, det blir lätt att man säger: så fint, 

vad duktig du är. Flera av pedagogerna nämner att de önskar att det fanns mer 

tid att verkligen prata med barnen om deras bilder och även om andra bilder. 

Pedagogerna ser det som sin roll att förmedla till barnen att bildskapande är 

roligt och att det är något som alla kan. Mina respondenter anser att barnen 

oftast är lätta att motivera, de inspireras av materialet och av varandra. De 

försöker motivera alla barn till att skapa men tvingar inte den som inte vill. 

Majoriteten av de intervjuade anser att en kombination av planerade 

aktiviteter och barnens egna, spontana skapande är det bästa.  

 

Jag anser att det i resultatet blir tydligt att pedagogerna och deras 

förhållningssätt till och arbete med barnen och bildskapande har en 

avgörande betydelse för vilka erfarenheter barnen gör sig.  
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 Diskussion 
Under den här rubriken kommer jag att diskutera den metod som använts, 

dess för och nackdelar samt studiens validitet och reliabilitet. Sedan diskuteras 

mitt resultat i förhållande till studiens bakgrund. Där belyses slutsatserna av 

min undersökning. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom 

området. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur fem pedagoger uppfattar 

sitt arbete med barns bildskapande i förskolan. Mina forskningsfrågor har 

riktats mot bildskapandets betydelse, pedagogernas arbete och hur 

pedagogerna ser på sin roll.  Mina intervjufrågor har riktats mycket mot 

pedagogernas beskrivningar av sitt arbete med barnen. Detta har gjort att mitt 

resultat är mer beskrivningar om hur pedagogerna arbetar med barnen än hur 

de uppfattar sitt arbete. Denna förskjutning har uppkommit på grund av att 

jag tolkar det som att det arbete pedagogerna utför till stor del grundar sig i de 

uppfattningar de har om sitt arbete med barn och bildskapande. 

 

När jag kontaktade mina respondenter gjorde jag det genom att besöka 

respektive förskola. Jag kände till alla förskolorna sedan tidigare och vissa av 

de tillfrågade förskollärarna kände jag också sedan tidigare. Jag valde 

medvetet ut respondenter som jag visste hade ett intresse av det aktuella 

ämnet för att jag skulle få ett rikt material.  När jag besökte de förskolor där jag 

inte kände någon av pedagogerna sedan tidigare, frågade jag också om det var 

någon som var intresserad av att ställa upp på en intervju, vilket också kan ha 

inneburit att de som känner sig trygga med ämnet och tycker det är roligt och 

intressant själv anmälde sig. En av de tillfrågade pedagogerna sa rätt ut att hon 

inte själv tycker att bild är speciellt kul, på grund av egna dåliga erfarenheter, 

men att hon ändå försöker att förmedla till barnen att det är roligt. Mitt resultat 

måste förstås utifrån att majoriteten av de intervjuade pedagogerna har ett eget 

intresse för ämnet bild.  Att i alla fall en av de fem pedagogerna inte själv 

tycker att bildskapande är jätteroligt ser jag bara som positivt för min 

undersöknings validitet. Sonja Kihlström (2009) skriver att alla människor 

tänker olika utifrån sina egna erfarenheter och att det är därför bra för 

intervjuns skull om respondenterna berättar något de själva erfarit och varit 

med om.   

 

Reliabilitet och validitet 

En undersöknings reliabilitet handlar om hur bra det mätinstrument man 

använt är. Det är många faktorer som kan påverka en kvalitativ undersöknings 
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reliabilitet, som feltolkade frågor och svar, dagsformen hos den svarande eller 

att de frågor som ställs är mer eller mindre passande (Stukát, 2005). Jag anser 

att jag i det stora hela ställt frågor som varit passande för att ligga till grund för 

att svara på mitt syfte, vissa frågor mer än andra. Under en del av intervjuerna 

kan jag känna att jag hade kunnat ställa fler följdfrågor för att få mer precisa 

svar. Men jag hade också i åtanke att inte ställa för ledande frågor. Detta är ett 

vanligt problem vid intervjuer, att intervjuaren ställer ledande frågor, för att få 

det svar man i förväg tänkt sig (Kihlström, 2009). Något som säkert påverkar 

mitt resultat är det överraskningsmoment som medföljer i en intervju, 

respondenterna visste vilket ämne intervjun handlade om, men de hade inte 

fått läsa frågorna innan så att de kunde fundera på vad de skulle svara. Jag 

lade märke till en viss stress hos respondenterna när jag ställde frågorna, just 

för att de inte kom på med detsamma vad de skulle svara, någon uttryckte att 

det hade varit bra att få frågorna i förväg. Men jag ville att svaren skulle vara 

spontana och inte genomtänkta, för att jag anser att pedagogernas tankar inom 

området då synliggjordes bäst och svaren blev fylligare. En undersöknings 

validitet handlar om hur bra mätinstrumentet mäter det som ska mätas. 

Reliabilitet är nödvändig för validitet, men inte tillräcklig. Mätinstrumentet i 

sig kan fungera bra (hög reliabilitet), men validiteten kan ändå vara låg på 

grund av att man mäter fel saker. Om reliabiliteten är låg, alltså om 

mätinstrumentet fungerar dåligt kan man ju inte mäta det man vill mäta, 

validiteten går alltså inte att mäta. Validitet är svår att fånga och mångtydig 

men ändå viktig för undersökningens värde (Stukát, 2005).    

 

”Svårigheterna att validera kvalitativ forskning behöver inte bero på någon 

inneboende svaghet i kvalitativa metoder, utan kan tvärtom bygga på deras 

enastående förmåga att spegla och ifrågasätta den undersökta sociala 

verkligheten i all dess sammansatthet” (Kvale & Brinkmann 2009 s.271).   

 

   

Resultatdiskussion 

Här diskuteras mitt resultat mot den teoretiska bakgrunden och mot vad andra 

forskare funnit inom området bildskapande i förskolan. Syftet med denna 

studie har varit att undersöka hur fem pedagoger uppfattar sitt arbete med 

barns bildskapande i förskolan. Diskussionen är uppdelad i tre underrubriker 

som följer de frågor som preciserar mitt syfte, bildskapandes betydelse, arbetet 

med barnen, pedagogens roll. Därefter följer en avslutande reflektion av 

studien och dess resultat.  Till sist ges förslag på fortsatt forskning. 

Bildskapandets betydelse 

I inledningen motiveras, med hjälp av både Lpfö och olika teoretiker, 

bildskapandets betydelse för barns utveckling och lärande. Både Vygotskij 

(1995) och Barnes (1994) benämner skapande som en viktig del av 

pedagogiken och att det är viktigt att främja barns skapande personlighet och 

att hjälpa barnen att utveckla sin fantasi och kreativitet, för det är vad barnen 
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behöver i framtidens samhälle. Dessa motiveringar anser jag innebär att 

bildskapande bör ha en självklar plats i förskolan. Alla mina respondenter 

anser att bildskapande både är en viktig del av verksamheten och att en stor 

del av deras verksamhet består av skapande aktiviteter. Mycket av skapandet 

sker på barnens egna initiativ, men pedagogerna planerar också en del 

skapande aktiviteter. Pedagogerna nämner många olika syften som de har 

med de bildskapande aktiviteterna. Alla de olika syften som nämns med 

bildskapande ger en bild av att pedagogerna anser att det är många områden 

som kan behandlas med hjälp av bildskapande, att det både kan handla om 

inlärning av t.ex. tekniker, att det kan handla om att bearbeta känslor, få 

utlopp för sina känslor, bearbeta aktiviteter, att det kan stärka barnen och att 

det kan främja deras fantasi och kreativitet. Det kan också handla om att leda 

aktiviteter där barnen ska vara med och prova på, så att de upptäcker 

bildskapandet, som t.ex. att göra en månadsteckning, som en pedagog berättar 

om. Jag kan också se det som att mina respondenter tolkar ZPD (Säljö, 2000) på 

olika sätt beroende på vilka områden de vill beröra med de bildskapande 

aktiviteterna.  

 

Jag tyckte att det var intressant att veta var bildskapandet sker på förskolan, så 

det var en av mina intervjufrågor. Eftersom jag i denna studie kunnat påvisa 

att bildskapande bör ha en stor plats i förskolan och att pedagogerna spelar en 

viktig roll i barnens bildskapande (se inledning och bakgrund), känns det 

onaturligt att bildskapande endast skulle ske i ett litet rum, där barnen och 

pedagogen knappt får plats. I min studie har det framkommit att alla de 

besökta förskolorna har ett målarrum eller en pysselverkstad. Självklart ser 

inte dessa rum likadana ut och de är olika stora, men de flesta är ganska små 

och trånga. En del av mina respondenter har svarat att de målar i de flesta rum 

på förskolan. En annan att de brukar ha gemensamma stationer för skapande i 

huset. Två av pedagogerna beskriver att de även målar ute ibland, i skogen och 

nere vid sjön. Lärarna i Booyeuns (2005) studie anser att barnen bland annat 

hämtar inspiration till sitt skapande i sin omgivning och i naturen.    

 

Arbetet med barnen 

I bakgrunden beskrivs tre perspektiv som haft betydelse för barns 

bildskapande i förskolan genom åren. Det utvecklingspsykologiska Piaget och 

Inhelder (refererad i Änggård, 2006) det fria skapandets pedagogik Read 

(refererad i Änggård, 2006) och skapande som en social process Nordström 

(refererad i Löfstedt, 2001). Mina respondenter har i sina beskrivningar gett en 

bild av att både det fria skapandet och synen på skapande som socialt 

konstruerat är representerade på förskolan idag. Det fria skapandets 

perspektiv kommer fram, anser jag, när respondenterna beskriver att de 

skapar i alla rum och till och med utomhus. När de beskriver vikten av 

tillgänglighet till material och när de framhäver att barnen spontanskapar 

mycket och att de är självinspirerade. Att de som vill skapa i stort sätt alltid 

har möjlighet till det och att de som inte vill inte behöver. Synen på skapande 



  

 

35 

 

som en social process tycker jag kommer fram när respondenterna pratar om 

samarbete, att barnen samtalar med varandra när de skapar, att de anser att 

barnen inspirerar varandra och även när bildskapandet sker i ett rum där alla 

får plats.  

Enligt Nordström (refererad i Löfstedt, 2001) bör bildpedagogiken handla om 

att lära barnen att tolka och förstå bildspråkets koder och bilders budskap så 

att de kan utveckla sitt bildspråk. Mina respondenter beskriver att de samtalar 

med barnen om deras bilder och någon nämner även att de diskuterar andra 

bilder. Att tala om bilder, att be barnen beskriva vad bilden föreställer och hur 

de tänker runt bilden kan, som jag ser det, vara ett sätt att hjälpa barnen att 

utveckla sitt bildspråk, få dem att tänka efter vad de skapat och att uttrycka 

tankar runt bilden. Enligt Nordströms (refererad i Löfstedt, 2001) sätt att se 

det, är det kanske just samtalen om bilder som bör prioriteras inom 

bildpedagogiken. Det vanligaste svaret på frågan hur pedagogerna ger 

återkoppling, är just att de pratar med barnen om deras bilder, frågar vad det 

är, om det blev som de hade tänkt. En pedagog säger att hon försöker oftare 

och oftare be barnen berätta vad de har ritat och sen skriva en liten notering på 

bilden. Ett problem som nämns av flera av pedagogerna är bristen på tid att 

verkligen prata med barnen om deras bilder och om bilder överhuvudtaget. En 

pedagog tar också upp att det är svårt att veta vad man ska säga, barnen vill ju 

höra ”vad fint”, menar hon.  Granberg (2008) skriver att småbarn pratar ofta 

mycket under tiden de skapar och pedagogens uppgift blir att svara barnen, 

att prata med dem både när de skapar och efter dem skapat och att barnen då 

bekräftas som personer. Alla pedagogerna i min studie berättar att de ofta 

sätter upp barnens bilder på väggen. En av pedagogerna säger att barnen får 

välja själva vad de vill göra med bilderna och att de ofta vill ta med dem hem, 

just när de skapar dem men inte alltid efteråt. Hon berättar också att barnen 

ibland kommer med sina teckningar och har långa berättelser runt bilden. 

Detta tycker jag bekräftar att barnens bilder ska ses som kommunikation, som 

Granberg (2008) skriver. Just för att det är, då i stunden, under 

skapandeprocessen och direkt efteråt som de upplever bilderna som viktiga, 

inte när de legat på torkhyllan i två veckor. Deras teckningar är 

kommunikation, de vill berätta något med det de ritar, och barn lever ju ofta 

lite i nuet så det är inte lika intressant för dem efteråt. Men det kan ju också 

vara som en pedagog sa, en del bilder talar de om mycket efteråt, som när de 

målade sina drömyrken.  Men hon tillägger att då pratade de ju inte om 

bilderna i sig utan mer om ämnet som bilderna berörde.   

De flesta pedagoger i min studie anser att majoriteten av alla barn är lätta att 

inspirera, att de är självinspirerande eller att de inspireras av materialet och av 

varandra. Att det till och med kan räcka med att man pratar om något så blir 

de inspirerade att skapa. Miljön kan ha betydelse, vissa barn vill inte måla 

inomhus men om man går ut i skogen så kan det fungera bättre, naturmaterial 

som samlats i skogen kan också fungera som inspiration.  Alla pedagoger är 

överens om att barnen inte ska tvingas att måla om de inte vill men några 
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nämner att man kan försöka motivera de som inte vill genom att t.ex. själv 

sätta sig och skapa före eller tillsammans med barnen. Löfstedts (2001) studie 

har visat att pedagoger i förskolan anser att det som driver barn i deras 

bildskapande är lust, vilja, mognad och mod. Men också miljön, bekräftelse 

från vuxna, upprepning och inspiration från andra. Lärarna i Booyeuns (2005) 

studie anser att barnen hämtar inspiration till sitt bildskapande i sin 

omgivning, men också att barnen är självinspirerande. En av mina 

respondenter nämner också att de gör ”månadsteckningar” och att tanken med 

dessa är att alla ska måla, även de som inte gör det i vanliga fall. Som jag 

tolkade det så gör de dessa månadsteckningar i samband med en utflykt och så 

målar de något de minns att de såg på utflykten. Änggård (2006) menar att 

bildaktiviteter som pedagogerna initierar ofta innebär att barnen får i uppgift 

att skapa bilder utifrån konkreta erfarenheter, t.ex. ett studiebesök. Änggård 

menar också att det finns en uppfattning om att förskolebarn är ohämmade i 

sitt skapande av bilder men att hennes undersökning har visat att så är det 

inte. Det finns en rädsla hos en del barn att göra fel och de strävar efter att göra 

”lika fint” som sina kompisar. Vad jag menar med detta, är att det kan finnas 

olika anledningar till att barn inte skapar, eller vill skapa och att det gäller för 

pedagogen att hitta vägar för att motivera och inspirera alla barn så att de kan 

känna sig trygga i sitt skapande. Tidigare forskning (Booyeuns, 2005) har visat 

att pedagoger anser att när barn får möjlighet att använda och välja mellan 

olika material blir de mer aktiva och engagerade och deras erfarenheter stärks. 

Jag tolkar det som att mina respondenter anser att det är viktigt att barnen har 

tillgång till mycket olika material och att materialet finns tillgängligt för alla 

barn. 

 

Flera av mina respondenter tar upp att det viktiga är att man skapar och att det 

är processen i skapandet som är viktigast och att man målar det man känner 

just då. Att man ska skapa för att det är roligt och inte för att det ska bli något 

speciellt. Lindstrand och Selander (2009) framhäver att konsten är en process, 

en lärandeprocess, där man skapar och omskapar, tolkar och omtolkar med 

hjälp av alla sina sinnen. Pedagoger i tidigare forskning (Löfstedts, 2001) och 

(Booyeu, 2005), anser att det inte är produkten som är det viktiga, utan den 

skapande processen.  Bland mina respondenter var det några som menade att 

man också kan planera skapande som inte blir någon färdig produkt, som t.ex. 

att måla med fingerfärg på kroppen eller att blanda färger i vatten. Änggård 

(2006) nämner att vissa skapande aktiviteter, t.ex. vikmålning, kan hjälpa de 

barn som har prestationsångest.  

  

Pedagogens roll 

Utifrån mitt resultat kan jag se att mina respondenter ser på sina roller i barns 

bildskapande lite olika och att många beskriver att deras roll har olika delar. 

En del handlar om att lära barnen och visa på olika tekniker och material. En 

annan del handlar om att motivera och väcka intresse hos alla barn även de 

som inte har så stor lust till att skapa. Och en tredje del handlar om att ge 
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barnen stort utrymme och frihet att själva skapa och experimentera. Carlgrens 

(1999) tolkningar av ZPD, som jag beskrivit i bakgrunden, kan vara liknande 

de tolkningar mina respondenter gjort av sitt uppdrag och sin roll när det 

gäller barnens lärande och utveckling.  Carlgrens (1999) första tolkning 

handlar om att lära barnen saker, Carlgren (1999) kallar det för 

överföringspedagogik, Granberg (2008) kallar det för reproduktion. Denna 

tolkning kan mina respondenter ha gjort när de beskriver att ett syfte med en 

bildskapande uppgift kan handla om att barnen ska lära sig färgnamnen eller 

någon speciell teknik. Den andra tolkningen handlar om att skapa kollektiva 

inlärningssituationer, där alla är med. Beskrivningen med månadsteckningen 

kan vara ett exempel på en sådan tolkning. Carlgrens (1999) tredje tolkningen 

innebär att ägna sig åt erfarenhet och deltagande. Vilket enligt mig också kan 

handla om att barnen ges erfarenheter av saker som kan ligga till grund för 

bildskapandet.  Vygotskij (1995) uttrycker det som att människors fantasi 

berikas av erfarenheter. Alla dessa tre tolkningar kan jag se i pedagogernas 

beskrivningar av sitt arbete med barnen och i de olika syften med 

bildskapande som de anger. Med andra ord existerar alla Carlgrens (1999) 

tolkningar av utvecklingszonen i förskolan idag.  

 

Alla de intervjuade pedagogerna uttrycker, på ett eller annat vis att de anser 

att förskolans roll och deras egen roll som pedagog är att förmedla till barnen 

att bildskapande är roligt, att det är något som alla kan, att de saker barnen gör 

duger och det inte behöver se ut på något visst vis. Arbetet handlar om att 

motivera alla barn, men inte tvinga någon, till att skapa. Förskolan ska få 

barnen att upptäcka bildskapande och ge barnen möjligheter att prova på en 

massa olika saker. En av pedagogerna nämner framtida användning, att 

barnen i förskolan introduceras för olika tekniker och att de sedan när de blir 

större kan använda sig av teknikerna och hitta på saker att göra. Även Löfstedt 

(2001) har i sin studie funnit att pedagogerna har i åtanke att barnen kan ha 

användning av det de lär sig i förskolan senare i livet. En pedagog i min studie 

poängterar att det är viktigt att fråga barnen hur de har tänkt göra och utgå 

ifrån dem och deras egna idéer.  

 

Pedagogerna i Booyeuns (2005) studie ansåg att det var deras roll att observera 

barnen, och deras idéer och känslor, förbereda passande material, utmana 

barnen och skapa en trygg miljö samt ställa frågor som stimulerar barnens 

skapande. En av mina respondenter uttryckte också att man kan utmana 

barnen att tänka och fantisera genom att t.ex. läsa en bok (utan bilder) och att 

de sedan får hitta på och själva skapa karaktärer till boken. Säljö (2000) 

beskriver att pedagoger kan stötta och utmana barnen, mot Vygotskijs ZPD. 

Men att detta kan ske på olika vis, antingen genom att vägleda barnet steg för 

steg eller att barnet vägleds, får prova själv och fråga sig fram. Det sätt som 

min respondent beskriver, med boken, kan vara ett sätt att låta barnet själv 

prova sig fram. Ett annat exempel på hur barnen får prova sig fram är som en 

av mina respondenter beskriver, att de får en bild av ett pyssel och det material 

som behövs och så får barnen titta på bilden och försöka klura ut hur de ska 
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göra för att få till det. Pedagogen som tar upp detta exempel menar att det inte 

alltid behöver vara negativt att visa barnen en mall, det behöver inte alla 

gånger vara fel att försöka kopiera eller göra lika. I bakgrunden, tar jag upp om 

bildpedagogerna Marjorie och Brent Wilson (refererad i Löfstedt, 2001) som 

menar att bilden av att barns skapande kommer inifrån, det fria spontana 

skapandet har gjort att pedagoger uppmuntrar den naturliga, spontana 

barnbilden och inte de bilder där barnen härmar andra bilder, men att det är 

kopiorna som visar hur barnen lär sig göra bilder. Änggård (2006) menar att 

det gäller att möta barnen i deras bildkulturer. Att använda sig av deras 

strategier, att använda enkla former och att kopiera.  

 

Ett exempel på hur barnet kan vägledas steg för steg (jämför Säljö, 2000) är det 

sätt som mina respondenter beskriver att man arbetade mycket förr, att man 

gav barnen en uppsättning av delar och visade barnen hur de skulle sätta ihop 

de olika delarna för att få till slutprodukten. Flera av pedagogerna i min 

undersökning beskriver att det förr var så i förskolan, att alla barn skulle göra 

lika saker efter en förutbestämd mall, och att alla alster såg likadana ut. Man 

hjälpte barnen så att alla detaljer, på t.ex. en kyckling kom på rätt plats. De 

barn som inte kunde göra en egen kyckling fick ändå med sig en hem som 

pedagogen hade gjort. Så gör man inte numera, kan de inte göra själv får det 

hellre vara menar en av pedagogerna. Enligt Barnes (1994) är det ofta så att när 

pedagoger planerar har de en färdig bild av slutprodukten i tanken, barnen får 

delar, pedagogen visar hur slutprodukten ska se ut och hur barnen ska göra 

för att sätta ihop den. Alla skapelser ser nästan likadana ut. En del barn blir 

missnöjda med sin för att den inte är lika fin som någon annans och en del 

barn har fått så mycket hjälp att det knappt kan räknas som att de gjort den 

själva. Collanzos och Rosarios (1981) studie som utfördes på två förskolor 

visade att när pedagogen höll i aktiviteten innebar det att den var styrd och att 

planen var att barnen skulle skapa något efter en förutbestämd mall, att göra 

klart sågs som viktigt. Material bestäms av pedagogen och mycket av 

materialet fanns inte tillgängligt för barnen. Granberg (2008) kallar detta sätt 

att se på skapande som att fokus ligger på produktion, den färdiga produkten 

och inte på processen. Här anser jag att man tydligt kan se att förskolan 

genomgått en förändring, idag har pedagogerna ett annat synsätt, det 

viktigaste är inte längre att alla får med sig något hem, utan att barnen får 

prova på och känna att de kan själva och att det de gör blir bra.  

 

När det gäller frihet kontra styrning i bildskapande anser jag att denna studie, 

i stort, fått fram en bild av en rätt så fri syn på barns bildskapande. 

Pedagogerna beskriver att barnen skapar mycket fritt och spontant och som jag 

nämnt tidigare betonas vikten av tillgängligheten till material som möjliggör 

barnens skapande. Men pedagogerna ger också en bild av en mer eller mindre 

styrd verksamhet, med andra ord bildskapande som planeras och till viss del 

styrs av pedagogerna.  Det kan handla om att pedagogerna bestämmer 

material eller att barnen skapar något utifrån ett av pedagogerna bestämt tema. 

De planerade aktiviteterna kan också handla om att visa hur man använder ett 
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visst material eller en viss teknik.  Pedagogerna i Löfstedts (2001) studie ansåg 

att de planerade aktiviteterna är till för att barnen ska få prova nya material 

och tekniker. Granberg (2008) skriver att den skapande verksamhetens mål bör 

vara att tekniker och material inte känns främmande för barnen och att bild 

blir ett naturligt sätt att uttrycka sig. Vygotskij (1995) beskriver två mänskliga 

handlingar, de återskapande/reproduktiva och de kombinatoriska/kreativa. I 

de återskapande handlingarna använder vi vårt minne i vårt skapande, vi 

skapar inget nytt, vi återskapar. I de kreativa handlingarna skapar vi något 

nytt, även här använder vi oss av vårt minne men i kombination med vår 

fantasi. Mina respondenter beskriver att barnen spontanskapar mycket men 

också att pedagogerna planerar en del av den skapande verksamheten. Ofta 

vid de planerade aktiviteterna handlar det om att visa ett visst material eller en 

viss teknik eller att de ska bearbeta en aktivitet eller ett tema. När barnen 

skapar fritt använder de sin fantasi. Majoriteten av respondenterna verkar anse 

att en kombination av att ge barnen mycket utrymme och frihet att skapa 

själva och att ibland ha planerade bildaktiviteter är det bästa. Granberg (2008) 

skriver att pedagoger bör vara både deltagande och iakttagande. En 

deltagande pedagog kan visa hur man gör och bekräfta hanteringen av 

materialet, samt skapa trygghet, arbetsro och ge stöd när det behövs. En 

iakttagande pedagog ger barnen utrymme att själva experimentera och 

utforska verktyg och material. I min studie har det framkommit olika sätt att 

förhålla sig till barnen när de skapar, både ett mer styrande arbetssätt, vid de 

planerade aktiviteterna och ett arbetsätt där barnen ges stort eget utrymme i 

sitt skapande och pedagogens roll i första hand är att tillhandahålla material 

och bekräfta barnen. 

 

Slutsats och avslutande reflektion 

Alla de intervjuade pedagogerna anser att bildskapande är viktigt och att det 

sker rätt så mycket bildskapande på förskolan. En av de anledningar som 

nämns till varför bildskapande är viktigt är att barnen då får chans att öva sig 

på att använda sig av sin fantasi och att det är en förmåga som de kommer att 

ha nytta av genom hela livet, t.ex. för att kunna lösa problem.  De olika syftena 

som pedagogerna uppger att bildskapande har, ger en bild av att de anser att 

det är många områden som kan beröras och arbetas med genom olika 

bildskapande aktiviteter. Bildskapandet sker i princip i alla rum på förskolorna 

och även ute, vilket jag anser tyder på att det ges mycket utrymme och att det 

ger alla barn stora möjligheter till skapande. Att tillgängligheten till material 

framhävs som viktigt av pedagogerna gör också att barnen ofta har mycket 

material till sitt förfogande och att även detta gör att barnens möjligheter till 

skapande ökar. Pedagogerna anser att de flesta barn är lättinspirerade, att 

materialet och aktiviteten ofta räcker som inspiration och att de inspirerar 

varandra. En del av barnens skapade bilder sätts upp på väggarna på 

förskolan och en del tar de hem. Pedagogerna berättar att de ger barnen och 

deras bilder uppmärksamhet och bekräftelse genom att prata med barnen om 

bilderna. Alla pedagoger i studien är överens om att deras roll främst är att 
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förmedla att bildskapande är roligt, att det är något som alla kan och att det de 

gör duger. Jag kan se att det skiljer sig lite mellan de olika pedagogerna när det 

gäller deras roll. En del har en mer fri syn på skapande, och menar att man 

som pedagog ska låta barnen skapa fritt och inte lägga sig i så mycket. En 

annan pedagog är tydlig med att de ska få hålla på själva men också att det är 

viktigt att man visar barnen hur man använder olika material och tekniker.  

 

Jag anser att mina respondenters resonemang runt bildskapande 

överensstämmer med förskolans styrdokument och det som teorier och 

forskning betonar. De olika teoretiska perspektiv som lyfts fram bakgrunden 

anser jag mig kunna urskilja i pedagogernas beskrivningar. De nämner 

portfolios och att bilder sätts in där som visar någon slags utveckling vilket 

skulle kunna vara utifrån det utvecklingspsykologiska perspektivet (Piaget & 

Inhelder refererad i Änggård, 2006). Men framförallt anser jag att synen på 

skapande som det fria skapandets pedagogik (Read refererad i Änggård, 2006) 

och skapandet som en social process (Nordström refererad i Löfstedt, 2001) 

finns i förskolan idag.  Att barnen får skapa fritt efter sina egna behov nämns 

också och bildskapande som en social process, när barnen inspirerar varandra 

och samtalar om bilder. Resultatet visar både att det är olika perspektiv som 

ligger till grund för pedagogernas arbete med barnen och att det kan vara så 

att de tolkar Vygotskijs utvecklingszon (Säljö, 2000) på olika sätt och att deras 

tolkningar går att jämföra med Carlgrens (1999) tolkningar. Tidigare forskning 

Löfstedt (2001) och Booyeun (2005) visar liknande resonemang hos de 

pedagoger som deltagit.  

 

När jag inledde denna studie hade jag till viss del en annan bild av hur 

resultatet skulle bli. Min egen erfarenhet är att bildskapande inte alltid är en 

speciellt stor del av verksamheten. Eftersom jag i denna studie har belyst hur 

viktig roll pedagogerna spelar i barnens bildskapande anser jag att det är just 

pedagogerna, hur de resonerar och känner som är mest intressant.  

   

Förslag på fortsatt forskning 

Jag skulle vilja utveckla denna studie och undersöka hur pedagogers egna 

erfarenheter och känslor inför bildskapande påverkar deras arbete med barnen 

i förskolan. Eftersom jag i min studie belyser hur viktigt det är med 

bildskapande i förskolan och vilken viktig roll pedagogerna har i detta, är det 

relevant att veta hur pedagogernas egna erfarenheter kan påverka deras 

arbete. Hur gör pedagoger som har egna dåliga erfarenheter för att motivera 

barnen och att få barnen att tycka att det är roligt om pedagogen själv inte 

tycker det. Vad anser de, att de får för stöd av sina kollegor och vilket stöd och 

vilken inspiration får de av sina chefer, i form av t.ex. kompetensutveckling.    
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

 

Hej! 

Jag heter Teres Lindgren och läser sista terminen på Lärarutbildningen, med 

inriktning på förskola/förskoleklass, på Mittuniversitetet. Nu skriver jag min 

C–uppsats om barns bilskapande i förskolan och har valt att fokusera på 

pedagogers roll i detta. Syftet med min uppsats är att undersöka hur 

pedagoger beskriver att de arbetar med barns bildskapande. Detta tänkte jag 

undersöka genom att göra intervjuer med några pedagoger. Detta brev är en 

förfrågan om deltagande.  Jag följer vetenskapsrådets etiska principer, som 

innebär att om du väljer att delta kan du när som helst välja att avsluta ditt 

deltagande. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer endast 

att användas inom ramen för denna uppsats och inga obehöriga kan ta del av 

dem.  

Din medverkan är betydelsefull för utförandet av min uppsats, tack! 

 

Mina kontaktuppgifter: 

Teres Lindgren 

063-217 22, 070-571 49 81 

tereslindgren@hotmail.com 
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 BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

1. Hur upplever du barnens bildskapande i förskolan? 

- upptar det en stor del av den pedagogiska verksamheten? 

2. Vilken eller vilka roller anser du att du har? 

- hur anser du att förskolan bör arbeta med bildskapande?   

3. Hur gör du för att inspirera barnen och var hämtar du själv inspiration? 

4. Var sker bildskapandet i förskolan? 

5. När du planerar en bildaktivitet, vilka mål och syften har du då med 

aktiviteten? Process/produkt. 

6. Vilka olika material används och vem/vilka har tillgång till dem? 

7. Sker skapandet ofta i helgrupp eller i mindre grupper? 

- hur delar du då in grupperna, syfte med indelningen? 

8. Hur ger du barnen återkoppling i deras fria respektive lärarledda 

skapande? 

9. Vad gör ni med de bilder som barnen skapat? 

 


