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1 INLEDNING 

Vi har valt att fördjupa oss inom ämnesområdet bildskapande med fokus på den 

tvådimensionella bilden. Med tvådimensionell menas en bild som har utsträckning i två 

riktningar vanligast på längden eller bredden men inte på djupet (ne.se 1). Vi har inriktat oss 

på pedagogernas uppfattning om ämnet och hur de praktiskt tillämpar detta i förskolans 

verksamhet. Vi har båda ett intresse för bildskapande och vi har en vilja att använda detta 

ihop med barnen ute i förskoleverksamheten. Det som vi anser viktigt med bildskapande är att 

barnen får möjlighet att utvecklas på flera områden; bildspråkligt, socialt, kognitivt, 

känslomässigt och språkligt. Genom erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning har 

vi själva upplevt att skapande inte alltid prioriteras ute i verksamheten som vi anser det borde 

vara. Vi har märkt att barnen inte alltid ges tid till skapande aktiviteter och andra aktiviteter 

går ibland före. I Lpfö98 står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

skapande förmåga, att de kan uttrycka sig i många olika former och däribland genom bild. 

Vi har valt att göra intervjuer på både traditionella förskolor men även förskolor inspirerade 

av Reggio Emiliapedagogiken. Reggio Emiliapedagogiken har en stark betoning på kreativitet 

och bildskapande aktiviteter, detta var något som vi ville ta tillvara. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden tas olika teorier och aspekter upp som är relevanta för studien. Barns 

bildskapande är ett ämne som omskrivits flitigt och utbudet av material är stort och brett. Det 

som tas upp är bildens utveckling genom historien, olika teorier, bildskapandet innebörd samt 

pedagogens roll i bildskapande. 

2.1 Läroplanen om skapande 

Enligt läroplanen (Lpfö98) ska förskolan sträva efter att varje barn: 

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som till exempel bild 

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 

tekniker  

(Skolverket, 2006, s. 9)  

2.2 Bildens utveckling i förskolan 

När psykologin etablerade sig som vetenskap i slutet av 1800-talet började man också 

uppmärksamma barns bildskapande (Bendroth-Karlsson, 1996). Vid den här tiden sökte sig 

konstnärer till nya uttryckssätt och inriktade sig då på barnteckningar och så kallad primitiv 

konst. I dessa konstuttryck menade konstnärerna sig finna uttryck för människans 

ursprungliga natur som inte påverkats av civilisationen och fastnat i former. Italienaren och 

konstnären Riccardo Ricci fick upp ögonen för barns teckningar och det han fann i sina 

studier, lagbundenheten i barns teckningsutveckling, har senare vunnit uppmärksamhet hos 

psykologer, som i dessa uttolkat aspekter i barns psykiska utveckling. Det var konstnärerna 

och psykologerna, inte pedagogerna, som upptäckte barnbilden (Lindahl, 1998). 

Friedrich Fröbel (1782-1852) är den svenska förskolans fader och hans idéer har länge präglat 

förskolans sätt att arbeta. Han utformade ett antal lekgåvor 1som pedagogiska hjälpmedel och 

den 10: e gåvan var papper och penna (Bendroth-Karlsson, 1996).  

                                                 
1 Det finns totalt 20 lekgåvor, och dessa gåvor ska enligt Fröbel uppmuntra barnet att 
framställa livs -, kunskap - eller skönhetsformer (Öman, 1991). 
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Fröbel menade att det var viktigt att gå metodiskt tillväga i utvecklingen av barns tecknande. 

Detta för att undvika meningslöst kopierande barnen emellan. Som metod rekommenderade 

Fröbel att lärarinnan ritade före och benämnde alla linjer, som exempel en lodrätt eller böjd 

linje. Färger undveks till en början, men sedan när det var dags att presentera färger fick 

barnen lära sig en färg åt gången (Bendroth-Karlsson, 1996). 

På 1930-talet ökade kritiken mot Fröbelpedagogikens dominans inom förskolan och blickarna 

riktades mot andra teorier om barns lärande (Bendroth-Karlsson, 1996). Makarna Myrdal 

bidrog till detta genom att föra in mer barnpsykologi och naturvetenskap på 

förskollärarutbildningarna (Lindahl, 1998). 

År 1963 startades en ny förskollärarutbildning. Denna skulle bygga på modern 

barnspsykologisk forskning. Fröbelpedagogiken ansågs vara för auktoritär och ge 

”småpysslet”, det vill säga att klippa, vika med mera, för stor plats. Den nya utbildning 

influerades starkt av den österrikiska pedagogen och psykologen Elsa Köhler (1879–1940) 

som ansåg att barn lär genom att uppleva och göra och genom att skapa fritt utan mallar och 

modeller. Hon talar här inte om fritt skapande som personligt uttryck, utan det skulle 

fortfarande vara till teknisk färdighet och nytta (Bendroth-Karlsson, 1996). För Elsa Köhler är 

barnets självverksamhet en huvudprincip för aktivitetspedagogiken. Självverksamheten syftar 

på olika former av sysselsättning från teckning och målning till arbetet med skoluppgifter 

(Lindahl, 1998). 

Herbert Read (1894-1968) var en konstteoretiker som har påverkat arbetet med barns 

bildskapande internationellt. Han påstod att vi borde ta tillvara barnets naturliga mottaglighet, 

det vill säga upplevelsen av att se för första gången, och att stimulera barnets spontana 

uttryck. Read menade att i varje människa finns en potentiell konstnär. Reads idéer 

uppmärksammade i svensk press i slutet av 1940-talet men det var först i mitten av 1950-talet 

som diskussionen kring hans idéer tog fart. Bland annat introducerades Read av Marita 

Lindgren-Fridell på Teckningslärarinstitutet och Read blev en av de stora inspiratörerna på 

skolan (Bendroth-Karlsson, 1996). 
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Under 1950- och 60 talet blev svensk teckningsundervisning debatterad i dagspressen. 

Debatterna gick kring pedagogens roll som fostrare eller inspiratör till ett personligt skapande. 

Claes Engström, folkskollärare och författare under den här tiden, menade att lärarnas uppgift 

var att lära barnen att se ett konstverk. Han skrev bland annat en kritisk artikel i DN där han 

menade att på teckningstimmarna får barnen göra vad de vill, men i andra ämnen ska de först 

lära sig innan de kan. Engström och många med honom menade att begreppet ”fritt skapande” 

innebar en oengagerad lärare som lät barnen göra vad de ville. På Engströms artikel svarade 

Thomaeus med en ny artikel i DN, att han inte ansåg att det viktigaste var att göra konsten 

tillgänglig för barn utan som en möjlighet för varje människa att i bild uttrycka något av sig 

själv och vad hon känner. Han talade om bilden som känslans språk (Bendroth-Karlsson, 

1996). 

Under 1960- och 70-talet växte antalet daghem och även antalet pedagoger kraftigt och nu 

infördes pedagogiska program byggda på statliga utredningar. En av dessa utredningar var 

Barnstugeutredningen (1972) som var ett försök att tillgodose förskolebarns behov av 

utveckling och inlärning. I barnstugeutredning beskrivs barns bildskapande som en 

kommunikativ förmåga. Varje barns bildskapande beskrivs som starkt personligt och det 

poängterades att barn skulle få pröva olika material. Barnen skulle få prova materialet fritt och 

hitta egna lösningar. Den vuxnes roll var att ge teknisk hjälp då det krävdes (Löfstedt, 1999). 

Under 1970-talet blev det den massmediala bilden som kom att var i fokus och eleverna 

skulle ges verktyg att se igenom den kommersiella bilden. Pedagogerna arbetade utifrån olika 

pedagogiska influenser där barnet var ett aktivt subjekt och de försökte komma bort från den 

auktoritära förmedlingspedagogiken (Bendroth-Karlsson, 1996). 

Under 1980-talets början presenterades Reggio Emiliapedagogiken för den svenska förskolan. 

Pedagogiken har en stark betoning på skapande aktiviteter som teckning, musik, drama och 

målning (Wallin, Machel & Barsotti, 1981). 

Fria aktiviteter och lek med fritt skapande är i förskolans historia förknippat med en syn på 

barnet som bärare av naturliga förmågor som fritt ska få utvecklas i lek och annan skapande 

verksamhet, utan påverkan av vuxna. Detta fokuserar även inställningen om barns 

bildutveckling som en naturlig, kognitiv process. Denna uppfattning kan också förstås mot 

bakgrund av de utvecklingspsykologiska teorier (Piagets, Lowenfeldts, Vygotskij med flera) 

om barns bildutveckling som länge dominerat i bildpedagogiken i förskolan (Löfstedt, 2001). 
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2.3 Teorier 

2.3.1 Stadieteorier 

Det finns många teoretiker som har använt sig av olika stadieteorier när de försökt att förklara 

barns utveckling inom bildskapande. En av dessa är Viktor Lowenfeldt, en amerikans 

professor inom ”art education”, som har skapat en stadieteori som kan kopplas till Piaget och 

dennes skisserade utvecklingsgång med olika stadier i teckningsutvecklingen. Lowenfeldts 

teori bygger på sex stadier, från klotterstadiet till puberteten. De utgår ifrån att barns 

bildskapande är en kognitiv process där barnen ger uttryck för sina tankar och föreställningar, 

för barn målar bara det som de vet eller har begrepp om. Det är också här det tydligast kan 

dras paralleller till Piagets stadieteori (Löfstedt, 2004). Piaget var i första hand inte intresserad 

av barns tecknande i sig, utan såg detta som ett uttryck för barns tänkande. Den bristande 

likheten mellan små barns teckningar och de objekt som de framställde ansågs bero på 

barnens intellektuella utvecklingsnivå. Slutpunkten i utveckling är enligt denna teori visuell 

realism, det vill säga tecknande där individen återger ett motiv ur ett fixerat perspektiv och 

eftersträvar en effekt av djup. En förutsättning för sådan bild är enligt Piaget den förståelse för 

geometri som utvecklas hos barn mot slutet av det operationella stadiet i åtta-nio års ålder. 

Utifrån denna teori följer barns bildskapande en bestämd utvecklingsgång då alla barn går 

igenom samma stadier i sin teckningsutveckling (Änggård, 2005). 

Rudolf Arnheim, aktiv inom gestaltningspsykologin, bygger sin stadieteori på helt andra 

grunder än Piaget och Lowenfeldt, utan att förneka deras betydelse för sin egen teori. Dock 

grundar han sin syn på helt andra saker och utgår ifrån enkelhetsprincipen2 (Löfstedt, 2004). 

Arnheim anser att barns bilder inte avbildar verkligheten utan istället är de ett uttryck för 

grafiska motiv och idéer inom barnet (Löfstedt, 2004).  

Vygotskij utformade en stadieteori som omfattar fyra olika stadier, vilken i sin tur bygger på 

de stadier som Kerchensteiner, en tysk pedagog inom arbetsskolan3, beskriver utifrån 

systematiska undersökningar av barns ritande. I det första stadiet ritar barn schematiska 

människofigurer, som börjar som huvudfotingar. I detta stadium tecknar barn ur minnet och 

inte genom att iaktta verkligheten. Barnet ritar på så sätt även sådant som inte syns, till 

exempel båda benen på en ryttare sedd i profil (Änggård, 2005). 

                                                 
2 Barnet använder sig här av de allra enklaste formerna, som cirkeln till exempel, när det gäller att gestalta sina 
intryck och inre föreställningar i bildframställningen (Löfstedt, 2004).  
3 Inom arbetsskolan var manuella aktiviteter, inklusive teckning, av stor vikt (ne.se 2). 
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Vygotskij förklarar den bristande realismen med att synintrycken inte är primära hos små 

barn. Istället menar han att de orienterar sig främst via motoriska känselförnimmelser. 

Vygotskij ansåg att vartefter seendet utvecklas blir teckningarna mera realistiska. I nästa 

stadium börjar barnets avbildning likna verkligheten. Objektets olika delar har en mera 

verklighetstrogen placering i förhållande till varandra och flera detaljer ritas. Det tredje stadiet 

präglas av verklighetstroget avbildande. Det schematiska har försvunnit men föremålet är 

tecknat så att det framstår som platt och perspektiv saknas. Ytterst få barn kommer längre än 

till detta steg utan undervisning. I det sista stadiet gestaltas volym, perspektiv och rörelse 

(Änggård, 2005). 

I de senaste decenniernas barnbildsforskning tar många forskare, till exempel processinriktade 

forskare (se nedan), sin utgångspunkt i kritik mot de ovan beskrivna stadieteorierna. Vikten 

av stadiemodellerna förnekas som regel inte; kritiken går snarare ut på att då fokus läggs på 

utvecklingspsykologiska och intellektuella perspektiv så begränsas synfältet och leder till att 

individen blir blind för andra sidor av bildskapande (Änggård, 2005). Följs tankarna om 

utvecklingsstadier till sin spets innebär detta att pedagogen inte kan lära barn någonting innan 

de är mogna för det och då lär de sig också detta själva. Pedagogen blir då i sin roll stöttande 

och uppmuntrande tillsammans med barnet. Barns bildskapande kan då också ses som en 

analyserande metod för att mäta deras kognitiva utveckling (Löfstedt, 2004). 

2.3.2 Processinriktad forskning 

Observationer av processen i barns bildskapande krävs ofta för att få kunskap om vad barn 

beskriver och berättar om med hjälp av sina bilder. En del processinriktade forskare, som 

Freeman, Wilson med flera, studerar hur barn löser olika problem när de skapar sina bilder. 

För att få kunskap om framställningsprocessen i barns bildskapande har Norman Freeman, 

engelsk professor inom utvecklingspsykologi, genomfört en rad experimentella studier. En 

bild är enligt Freeman inte en avspegling av ett barns inre föreställningar utan ett resultat av 

barnets förmåga att planera sin bild. För att skapa en bild måste barnet bestämma sig för 

vilken del av motivet det ska börja med att teckna och vilka delar som ska komma därefter 

och delarna måste ordnas i förhållande till varandra i papprets två dimensioner (Änggård, 

2005). 
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Felaktiga proportioner i barns teckningar behöver inte bero på att barnen har oklara 

föreställningar, utan på deras sätt att planera sin bild. I ett experiment uppmanades barn att 

rita en människofigur så att man kunde se vissa detaljer. Barn som uppmanades att rita jackor 

med knappar och fickor på, ritade kroppen större i förhållande till huvudet, än när de inte hade 

fått sådana instruktioner. Det kan tolkas som att barnen planerade sin teckning så att dessa 

detaljer skulle få plats. En förklaring till att barn ofta ritar överdimensionerade huvuden skulle 

på samma sätt kunna vara att de vill ha plats för ögon, näsa och mun (Änggård, 2005). 

En del forskare som betonar sociokulturella faktorers betydelse för barns bildskapande bygger 

på Vygotskijs teoribildning. Vygotskij som intresserar sig för bildskapande både ur såväl ett 

allmänpedagogiskt som ett konstnärligt perspektiv, menar att barn tillägnar sig kulturella 

redskap i interaktion med omvärlden, i sociala sammanhang (Änggård, 2005). 

Tillsammans med de processinriktade ansatserna är det i dagens barnbildsforskning de 

sociokulturella ansatserna som dominerar. I stadieteorier finns en teori om att 

bildutvecklingen är universell, det vill säga att alla barn går igenom samma stadier oberoende 

av att de lever i olika kulturer. Denna syn har ifrågasatts av många forskare som menar att 

kulturens inverkan på barns bildskapande är central (Änggård, 2005).  

En av dessa är den amerikanska bildpedagogen June King McFee. Hon anser att uppkomsten 

av dessa stadieteorier är ett antagande av att bildskapandet är närmare sammankopplat med 

biologiska processer än med de erfarenheter som barn har med sig (Löfstedt, 2004). 

Även paret Wilson, som arbetar som bildpedagoger i USA, delar denna skepticism mot 

stadieteorier. De anser att den sociala miljön och kulturen är viktiga förutsättningar för 

barnens bildskapande. Deras teori går ut på att barn kan tillägna sig ett rikt formspråk, detta 

genom att barn inspirerar varandra (Löfstedt, 2004). 

2.4 Bildskapandets innebörd 

Bildaktiviteter har olika funktioner för barn. Det kan vara den symboliska funktionen i 

bildspråket som blir meningen i barns bildskapande, alltså tecknen representerar mer än sig 

själva. Även den kommunikativa och sociala aspekten brukar betonas i barns bildskapande 

(Änggård, 2005). Att rita och måla kan vara ett uttryckssätt för barnen. Det kan också bli ett 

sätt för dem att lära och förstå (Koch & Örtnäs, 1993). I skapandet av bilder använder sig 

barnet av erfarenheter från dess inre verklighet; drömmar, minnen, önskningar, tankar och 

känslor samt den verklighet som finns runt omkring barnet i detta nu (Skoglund, 1990). 
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Bildskapande kan också vara en strategi för barnen att handskas med tristess och isolering 

eller ett sätt att dra sig undan. Barn kan rita för att representera olika erfarenheter och olika 

teckningssystem kan ha olika funktioner. Det som representeras kan till exempel vara rörelser, 

händelser, människor, och objekt. Många av barns skapande bildaktiviteter kan beskrivas som 

lek. Det som kännetecknar barnens bildskapande återfinns även i fantasilek och deras 

bildskapande ingår ofta i lekprojekt (Änggård, 2005).  

I barns bilder uttrycks den historiska tidpunkt där barnet finns nu och den kultur barnen lever 

i. Flickor hämtar till exempel förebilder för sina flickframställningar i popmusikens moderna 

idoler. Pojkar hämtar inspiration till sina ”action”- framställningar i datorskärmens virtuella 

spelvärldar. Gemensamt med till exempel de konstbilder barnen bekantar sig med i förskolans 

sociala praktik, innehåller dessa förebilder erbjudanden om tillägnande av genrer hämtade 

från olika bildvärldar (Löftstedt, 2001). 

Konsten ger barn möjlighet att se utåt och förstå verkligheten som omger dem, samtidigt som 

den ger dem möjlighet att se inåt och förstå sig själva. Konsten ger dem upplevelser som gör 

att man växer inuti. I estetisk verksamhet förenas sinnesuttryck, tänkande, och fantasi (Skoog, 

1998). 

2.4.1 Social aktivitet 

Det är vanligt att barn, i sin fria bildverksamhet, har ett gemensamt ämne eller motiv som 

utgångspunkt då de skapar. Dessa motiv får barnen av varandra, genom att härma eller att 

använda sig utav ett motiv som de redan kan och då lägga till ytterligare någon/några 

symboler. Många barn som uttrycker sig ”jag kan inte rita” menar att de just inte kan rita den 

”saken” som de har i huvudet. Genom att imitera och iaktta andra barns bilder lär sig barn 

successivt nya grafiska bildtecken och sätt att kombinera dessa på (Löfstedt, 1999). 

Bildskapande är en aktivitet med både kulturella och sociala dimensioner. Kulturen kommer 

till oss via andra människor och vi skapar kultur tillsammans med andra. Barns bildskapande i 

förskolan förekommer i stor utsträckning gemensamt, i kamratgrupper. Barn är betydelsefulla 

för varandra och de vill gärna göra samma saker som andra barn. De använder mycket av sin 

tid till att skapa relationer med varandra (Änggård, 2005).  
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I bildskapande under fria aktiviteter utvecklar barn tillvägagångssätt att lära av varandra. 

Denna taktiska kunskap används framför allt för att tillägna sig sätt att grafiskt framställa 

olika motiv i en gemensamt utvecklad bildrepertoar. I kamraters bildskapande finner barnen 

förebilder som ligger inom ramen för deras potentiella utveckling (Löfstedt, 2001). 

Bildskapande är ett sätt att praktisera barndomen på, ett sätt som barn använder för att berätta 

om sig själva och sina erfarenheter. Bildkulturer förmedlas mellan barn och från den ena 

generationen av barn till den andra. Ibland är vuxna förmedlare men som regel lär sig barn av 

varandra eftersom de flesta vuxna i vårt samhälle inte gör bilder. Barn av idag tecknar och 

målar mycket, men det har inte alltid varit så. Barnen har tagit på sig ett nytt medium som 

uttrycksmedel och de har utvecklat en bred mångfald av estetiska metoder som idag utgör 

deras teckningskultur. Med hjälp av bilder kan barn utforska olika sätt att vara. Genom att 

välja att framställa vissa sorters bilder kan de framställa sig själva på ett speciellt sätt och visa 

vem de vill höra samman med. Bilder och bildskapande har traditionellt setts som en spegel 

av det inre, ett uttryck för en inneboende identitet hos barnet (Änggård, 2005).  

2.5 Pedagogens roll i bildskapande 

Koch och Örtnäs (1993) skriver att barn behöver vuxnas stöd för att kunna utveckla sitt 

bildskapande och medvetna vuxna kan hjälpa och inspirera barnens bilder så att de får ett 

djup, innehåll och ett sammanhang. Pedagogen är den som gör barnen uppmärksamma på 

nyanserna i det dagliga livet: färger, former, ljud, struktur och annat. Pedagogen kan genom 

att ställa frågor hjälpa barnet att återknyta sinnesupplevelser och erfarenheter i minnet liksom 

att fantisera fram nya skapelser (Skoog, 1998). Om sedan vuxna målar för att de tycker det är 

roligt påverkar detta också barnen till att skapa. Genom att pedagogen tittar och lyssnar aktivt 

på det som barnen gör stimuleras barnen att skapa, för alla barn är kreativa om de får chansen 

och befinner sig i en tillåtande miljö (Skoglund, 1990). Pedagogen bör därför se barnens 

bilder som de är och inte kritisera dem (Koch & Örtnäs, 1993). 
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För pedagogen kan det finnas flera olika hinder när det gäller att jobba med barnen och deras 

bildskapande. Löfstedt (1999) har i en undersökning konstaterat att om pedagoger inte alltid 

ser den fria leken som viktig kan de missa en källa till förståelse av barnens bildskapande. 

Detta eftersom pedagogen och barnen ofta har olika avsikter med bildskapandet. Pedagogens 

avsikt är oftast att träna med olika skapande verktyg och tekniker eller upplevelsen av olika 

material och dess effekter. Barnet har däremot oftast som avsikt bildens porträtterande 

innehåll eller bildens berättelse i sig själv. Detta kan leda till blockeringar i samspelet mellan 

pedagog och barn där de annars kunde ha utvecklat en bild tillsammans under skapandets 

gång. Bendroth-Karlsson (1996) har sett samma sak i sin undersökning, pedagogen har ett 

mål men barnen ser ett annat. Detta ger en osäkerhet om vad den verkliga uppgiften gick ut 

på. Det konstnärliga uttrycket blir till något ”roligt” och inte till den kunskapskälla som den 

hade potential att bli, detta eftersom sinneserfarenheten misstros som inlärningsredskap. Men 

ändå kan barnen inom de snäva ramar som finns i många projekt och även i relationen mellan 

pedagog och barn, finna utrymme för att göra ett passivt motstånd genom att ändra uppgiften 

till ett eget projekt eller skapa delprojekt inom det redan angivna. Att pedagoger och barn har 

olika uppfattningar om vad det är som görs borde sannolikt påverka barns inlärning. 

Bendroth-Karlsson (1996) skriver också att det kan vara den pedagogiska hållningen som 

ibland hindrar barnen i en skapande process, detta genom att barnen inte får delta fullt ut och 

därigenom missar en erfarenhet. Detta gör att aktiviteten blir lärarstyrd från början till slut och 

i varje skede. Hon anser också att många pedagoger handlar mot ett bestämt mål utan 

vägbeskrivning i förskolan idag. Pedagogen har uppsatta mål för barnen att nå inom 

skapandet men har inte verktygen eller bara bristfälliga kunskaper som pedagog att förmedla 

till barnen. Detta skapar en osäkerhet både bland barn och vuxna. Hon tycker sig se i sin 

undersökning att de pedagoger som har en utbildning inom bildkunskap guidar sina barn 

samtidigt som barnen får stor personlig frihet. Med en utbildning inom bild följer en säkerhet 

för pedagogen om att det inte finns några rätt eller fel inom barns skapande, när detta sedan 

uttrycks inför barnen blir deras spontanitet större och de testar olika material på ett annat sätt. 

En pedagog som saknar utbildning tenderar att styra för hårt i skapandesituationen eller lämna 

barnen utan något konkret att utgå ifrån. Målet för pedagogen blir istället att följa sin 

planering och lämnar då inte mycket utrymme för barn att testa gränser.  

Koch och Örtnäs, (1993) skriver att som pedagog är det därför viktigt att ha god 

materialkännedom, både om vilka olika material som finns tillgängliga och hur de kan 

användas eller kombineras. 



 13 

Löfstedt (2001) skriver att i Lpfö 98 finns det uttryckta mål som ger pedagogen dubbla 

uppgifter att arbeta efter när det gäller den bildskapande verksamheten i förskolan. Som 

förskollärare ska man vara både pedagog och omsorgsgivare. Utefter detta ska de arbeta efter 

ett pedagogiskt syfte att lära barnen vilka materiella och tekniska möjligheter som finns att 

använda i den bildskapande verksamheten, men också en omsorg om barnens välbefinnande 

genom att barnen ska känna glädje och tillfredställelse i sitt bildskapande. Samtidigt används 

skapande i fostrande syfte genom att till exempel uthållighet, att kunna sitta stilla länge och 

att finna egna lösningar uppmuntras. 

Koch och Örtnäs (1993) skriver att ett aktivt seende är grunden för allt skapande, både hos 

barn och vuxna. Därför ska pedagogen ta god tid på sig tillsammans med barnen och titta på 

och uppleva motivet, först efter det kan barnen återskapa en bild av det som de har sett. Även 

Skoglund (1990) tar upp detta med tid. Genom att arbeta länge med samma bild men på olika 

sätt lär de sig se olika övergångar i bilden. Att få arbeta tills det att barnet är nöjt med bilden 

och att det få vara stolt över sitt verk, gör att självförtroendet växer och stöds hos barn.  

Alla barn kan bli skapande vuxna om de får möjlighet att utvecklas till det (Skoglund, 1990). 

Wallin (2005) menar att barnen ofta lever sig in i målandet, därför kan pedagogen 

tillsammans med barnen stanna upp i ett projekt, titta på bilderna och låta barnen reflektera 

över det de hittills gjort. 

2.5.1 Mallar i bildskapande 

 Det är inte pedagogen som ska kunna utan barnen menar Wallin (2005). Detta att rita bilder 

åt barnen för att visa hur man gör är inte någon bra pedagogik anser hon. Däremot är det 

viktigt att den pedagogen ser, lyssnar och försöker förstå hur barn tänker och utifrån detta 

utmanar dem ytterligare ett steg. Om pedagoger tar barns fantasi, experimentlusta och 

inlevelseförmåga på allvar så slutar de själva att rita åt dem. Det leder till att alla modeller och 

mallar kasseras. Allt som barnen gör är betydelsefullt och att färglägga andras teckningar kan 

innebära ett osynligt budskap om att det gäller att hålla sig innanför ramarna på förhand 

gjorda mallar (Wallin, 2005). 
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Barn och pedagogerna kan ha olika syn på meningen med bildskapande. Bildskapande är ett 

kollektivt projekt för barn, men för vuxna är det ett individuellt projekt som handlar om 

självuttryck. Det finns inte utrymme för individualism för barnen, utan för dem går det ut på 

att skapa gemenskap och att göra samma sak som kompisarna. De vill göra likadant som 

andra barn och det finns ingen tanke om originalitet för dem. Att till exempel använda mallar 

och målarböcker är användbart när barnen vill göra likadant som andra barn. Detta att rita på 

barns teckningar är något som varit tabubelagt för pedagoger. De kan vara så att de vuxna är 

rädda för att hämma barnen, men för barnen behöver det inte vara tabu, så länge det är någon 

som målar ”finare” som målar på deras teckningar (Änggård, 2005). 

En annan skillnad i barns och pedagogens olika perspektiv är att barnen gör en annan sorts 

teckningar på egen hand, i jämförelse med lärarledda aktiviteter. När pedagogen sätter igång 

aktiviteter får barnen ofta i uppgift att framställa bilder ur konkreta erfarenheter till exempel 

från ett studiebesök. Syftet kan vara att barnen ska bearbeta händelser och lära sig något. När 

barnen själva få bestämma ritar de till exempel fantasifigurer och gör verkligheten annorlunda 

än den är, vilket kan leda till att de ritar större hus än deras eget hus. Barnen är inriktade på att 

uppleva här och nu tillsammans med sina kamrater, medan de vuxna tänker på att de ska lära 

sig inför framtiden (Änggård, 2005). 

2.6 Reggio Emiliapedagogikens tankar om skapande 

Reggio Emilia är en liten italiensk stad, som ligger i provinsen Emilien i norra Italien. Under 

1900-talets sista decennier har den blivit internationellt känd för sin kommunala 

förskoleverksamhet. Loris Malaguzzi (1921-1994) var grundare till Reggio Emilia (Abbott, 

Nutbrown & Jakobsson, 2005). Bakom Reggio Emilias pedagogik ligger en stark betoning på 

kreativitet med bland annat teckning och målning. Pedagogerna anser att det genom bilden 

går att se vad barnen har förstått och lärt sig. Barnen målar inte bara det som de ser utan de 

uttrycker även sina känslor och upplevelser i bilderna. Detta kan komma till uttryck genom att 

de målar fågelsången eller blommornas doft, till exempel att man ser hur blomman finns inne 

i barnets näsa. Detta symboliserar då att barnet känner blomdoft (Wallin, Machel & Barsotti, 

1981). 

Loris Malaguzzi menade att kreativiteten inte är en enskild förmåga som är ämnat endast för 

ett fåtal. Det är ett naturligt sätt för människan att lära sig, uttrycka och gestalta. Kreativiteten 

föds ur personliga resurser som omgivningen kan uppmuntra (Wallin, 2005). 
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Inom Reggio Emiliapedagogiken finns inte de starka färgskalor som annars är vanliga i 

förskolan. Genom att använda diskreta bakgrundsfärger på väggarna framhävs de färgglada 

alster som barnen gjort. Deras lerfigurer och teckningar dokumenteras och sparas med omsorg 

tillsammans med barnens egna kommentarer om verken (Abbott & Nutbrown, 2005). Ateljén 

är en central del av Reggio Emilias pedagogik. Den fungerar som en kombination av 

laboratorium, verkstad och teckningsrum. Här arbetar barn och förskollärare tillsammans med 

att göra barnens alla språk synliga genom att utforska och förmedla innebörder och idéer till 

varandra. Allt detta leds av en utbildad ateljerista4 vars roll är att knyta samman arbetet i 

ateljén med förskolans övriga arbete (Abbott & Nutbrown, 2005). Ateljéerna har ofta stora 

fönster som stimulerar barnens alla sinnen med sitt ljusinsläpp och öppenheten mot andra 

rum, såväl inne som ute. Även de material som finns är alla i barnens egen höjd, allt för att 

miljön ska bli så tillåtande som möjligt och uppmuntra barnen till samspel och utforskande 

(Wallin, 1986). Inom Reggio Emilias pedagogik har pedagogen en medforskande och 

utmanande roll tillsammans med barnen. Pedagogen ska underlätta för barnens eget 

konstruerande av omvärlden genom att skapa situationer som är intressanta och gynnar 

förhållanden mellan barnen (Abott & Nutbrown, 2005). 

Efter två stora utställningar på Moderna Museet i Stockholm på 1980-talet bildades 1992 den 

kooperativa föreningen Reggio Emilia Institutet. Målet var att stimulera till diskussion om 

pedagogiska frågor genom att fördjupa kunskapen om den pedagogik som finns på Reggio 

Emilias kommunala förskolor, samt att undersöka hur den kan inspirera svenska pedagoger i 

deras arbete i vår svenska tradition (reggioemilia.se). 

 

                                                 
4 En person med en form av konstutbildning som finns i verksamheten för att ge alla anställda nya perspektiv i 
bildskapandet (Wallin, 2005). 
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3 Syfte och frågeställningar 

I Lpfö98 står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga, 

att de kan uttrycka sig i många olika former och däribland genom bild. Syftet med denna 

uppsats är att få kunskap om hur pedagogerna i dagens förskola praktiskt tillämpar 

bildskapande och hur de skulle vilja utveckla ämnet som metod ihop med barnen i förskolan. 

Vi har utgått ifrån följande frågeställningar:   

• Hur använder pedagogen bildskapandet ihop med barnen? 

• Hur kan pedagogen utveckla bildskapandet tillsammans med barnen i förskolan? 

 

Med barns bildskapande menar vi skapandet av den tvådimensionella bilden, en målning på 

ett papper. Denna skapandeprocess kan ske med hjälp av vattenfärg, akrylfärg, färgpennor 

med mera. 

3.1 Definitioner 

Tvådimensionell = som har utsträckning i två riktningar vanligast på längden eller bredden 

men inte på djupet (ne.se 1). 

Pedagog = en utbildad förskollärare. 

Ateljerista = En person med en form av konstutbildning som finns i verksamheten för att ge 

alla anställda nya perspektiv i bildskapande (Wallin, 2005). 
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4 Metod 

Syftet med denna uppsats är att få kunskap om hur pedagogerna i dagens förskola praktiskt 

tillämpar ämnet och om de har idéer på hur de skulle vilja utveckla bildskapande ihop med 

barnen i förskolan. 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod, genom att göra intervjuer med pedagoger 

verksamma i förskolor inspirerade av Reggio Emiliapedagogiken och traditionella förskolor i 

Jönköping. Vi ansåg att intervjuer skulle vara lämpligast för att få svar på våra 

frågeställningar. Intervjuerna ansåg vi vara till fördel i och med att vi kunde anpassa 

intervjuernas genomföranden efter de tider som passade dels oss, samt informanterna. Detta 

påpekar Bryman (2002) då han tar upp att, även om intervjuandet, utskriften av intervjuerna 

och analysen tar mycket tid i anspråk går det förhållandevis bra att anpassa detta efter 

forskaren/forskarnas personliga liv.  

Vi har använt oss av bandspelare i form av en digitalkamera med röstinspelningsfunktion. 

Trost (2005) menar att fördelarna med att använda en bandspelare är att den ger möjlighet att 

lyssna till tonfall och specifika ord upprepande gånger efter det att intervjun är avslutad. 

Anteckningar behöver inte heller föras under intervjuns gång och på detta vis riskera att missa 

något väsentligt som informanten berättar. Även frågeställaren utvecklas med hjälp av 

bandspelare, på så sätt att han/hon kan lyssna till sin egen röst ett flertal gånger och på detta 

sätt kan upptäcka misstag i sina frågeställningar. Detta kan frågeställaren då enkelt rätta till 

vid nästa intervjutillfälle. En av nackdelarna med att använda en bandspelare är att det tar tid 

att lyssna på det inspelade. 

4.1 Urval 

Vi har gjort sammanlagt åtta stycken intervjuer, fyra med pedagoger verksamma i 

traditionella förskolor och fyra med pedagoger verksamma inom förskolor inspirerade av 

Reggio Emiliapedagogiken. Reggio Emiliapedagogiken har oftast fokus på kreativitet och 

bildskapande aktiviteter, därför valde vi att intervjua pedagoger verksamma i förskolor 

inspirerade av denna pedagogik. Genom Jönköpings kommuns hemsida försökte vi att hitta 

lämpliga informanter. Vi valde informanter oberoende av ålder och kön, men hade ändå krav 

på att pedagogen skulle ha förskollärarutbildning.  
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Vi har här använt oss av ett strategiskt urval då vi valde att intervjua pedagoger verksamma i 

förskolor inspirerade av Reggio Emilapedagogiken. Trost (2005) beskriver det strategiska 

urvalet genom att först väljs ett antal personer ut som är karakteristiska för undersökningen. 

Sedan då dessa valts ut görs ett ytterligare urval där man tittar på egenskaper som är 

eftersträvansvärda för undersökningens syfte. I kortfattad mening få de egenskaper som 

önskas få tag på. Vi har även gjort intervjuer på traditionella förskolor och har då använt oss 

av bekvämlighetsurval, då vi tagit de närmaste i geografiskt anseende, även de hämtade från 

kommunens hemsida med områdeshänvisning. 

4.2 Intervjuguidens utformning 

Vi har använt oss av en strukturerad intervjuguide (se bilaga 1) som tillåtit både bundna och 

öppna svar. Informanterna har därför kunnat prata mycket omkring en fråga och därefter 

kunnat svara ja/nej på nästa fråga. Då vi utformade intervjufrågorna delade vi upp dem i olika 

kategorier. Dessa är följande: vad har bilden för roll i förskola, varför och hur används den, 

pedagogens roll i barns bildskapande, bildskapande i anknytning till läroplanen, 

dokumentation av barnens bilder och hur bildskapandet kan utvecklas. 

4.3 Genomförande 

Vi började med att utföra en pilotintervju för att se om vi genom våra frågor fick fram den 

information som behövdes. Pilotintervjun fungerade bra och vi beslöt att inte ändra i den 

befintliga intervjuguiden.  

Genom telefonkontakt med de lämpliga pedagogerna, bestämde vi tid som passa oss alla, för 

intervjuernas genomförande. Vid telefonkontakten med informanterna informerades de 

kortfattat om uppsatsens syfte. 

Innan intervjuerna påbörjades berättade vi även då för informanterna om vårt syfte med 

uppsatsen och undersökningen. De etiska aspekterna togs upp för informanterna och det 

klargjordes att det var frivilligt för dem att delta. Vi var båda delaktiga under samtliga 

intervjuer. En av oss skrev ner svaren och den andre intervjuade. Vi turades om att ställa 

frågorna vid de olika intervjuerna. Tanken med stödanteckningar var att de skulle användas 

utifall det som vi spelat in skulle komma att försvinna. Vi frågade även informanterna om det 

gick bra att bandspelare användes under intervjuernas gång. 
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De inspelade intervjuerna skrevs sedan ner till stor del ordagrant i löpande text. Detta innebar 

att avslutande meningsfraser som inte rörde intervjun utelämnades, tillexempel ”då då”, ”så 

det är” med flera. Allt som varit till nytta för uppsatsen har dock tagits med. 

Vid ett tillfälle var det två informanter med under intervjun annars var det en informant per 

intervju. I vårt fall kom det sig så att båda pedagogerna var inställda på att genomföra 

intervjun tillsammans och de var väldigt positivt inställda mot oss. I efterhand kan vi se att det 

hela gick mycket bra, de lämnade plats för varandra att prata och på detta sätt kom båda till 

tals. Alla pedagogerna valde själva ut rum på förskolan som oftast var lugna och där vi kunde 

sitta ostört och prata. Rummen kunde till exempel bli rektorsrummet, personalrummet eller ett 

annat rum. Trost (2005) menar att några åhörare inte ska finnas då intervjun sker. Miljön ska 

vara så ostörd som möjligt. Dessutom ska den intervjuade känna sig trygg i miljön. 

4.4 Etiska aspekter 

Vid intervjuns start ska informanten informeras om att det som pratas om betraktas som 

strängt konfidentiellt. Med konfidentialitet menas att det som sägs inte kommer att föras 

vidare till någon utomstående, ingen ska kunna få reda på vem som sagt eller gjort vad (Trost, 

2005). Vid intervjuernas start blev informanten upplyst om att det som sades skulle redovisas 

så att varken pedagogens eller förskolans namn skulle nämnas. Informanterna blev också 

informerade om att bandspelare skulle komma användas under intervjuerna och de blev 

tillfrågade om de kände sig bekväma med detta. Trost (2005) skriver att den intervjuade 

personen från början ska upplysas om vad det hela rör sig om och att han/hon inte behöver 

svara på alla frågor. Informanten kan även avbryta intervjun när denne vill. 

4.5 Analys 

Svaren på de åtta inspelade intervjuerna har skrivits ner till stor del ordagrant, sedan har de 

använts som underlag, då de bearbetats. Då intervjuerna bearbetas har fokus varit på att finna 

de gemensamma dragen i svaren från informanterna. Vi räknade hur många av informanterna 

som gav samma eller liknande svar på de olika intervjufrågorna. Genom att hitta 

gemensamma svar från informanterna hade vi förhoppningar om att på så sätt kunna dra vissa 

generella slutsatser. En fråga i taget bearbetades och vi strök under återkommande ord och 

gemensamma svar. Dessa sammanfattades sedan i resultatet där vi har försökt att få med 

samtliga åtta informanters åsikt, under varje rubrik. Varje rubrik i resultatet representerar en 

intervjufråga per rubrik i resultatet. 
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4.6 Validitet 

Bryman (2002) skriver att om god validitet vill uppnås måste forskningen utföras utifrån de 

etiska regler som finns. Vi har hela tiden upplyst informanterna om vad uppsatsen handlar om 

och att det som de säger är och kommer att behandlas konfidentiellt. 

Starrin och Svensson (1994) påpekar att genom att använda sig av empirisk forskning läggs 

grunden för uppsatsens validitetsspråk.  Att ha verklighetsförankrad forskning i ryggen är 

också viktigt då argumenten ska byggas på något som håller. Bryman (2002) talar också om 

vikten av detta men namnger det som intern validitet. Detta innebär att det finns en god 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teorier som redan finns. Genom att 

vi i bakgrunden har använt oss av avhandlingar och rapporter anser vi att vi kan stödja oss på 

detta i våra argument i diskussionsdelen. 

För att uppnå så hög validitet som möjligt i intervjuer ska den som intervjuar undvika att 

ställa ledande frågor. Ejvegård (1996) tar upp detta som ett problem eftersom det är lätt att vid 

muntlig kommunikation lägga svaret i munnen på respondenten.  
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5 Resultat 

5.1 Sammanfattning av intervjuerna 

Vi har genomfört åtta intervjuer sammanlagt, med sju kvinnliga och en manlig informant. I 

svaren nedan har vi sammanfattat de svar vi fått på intervjufrågorna, se bilaga 1 för frågorna.  

Informant A: Ateljerista verksam i förskola inspirerad av Reggio 

Emiliapedagogiken 

Informant B: Ateljerista verksam i förskola inspirerad av Reggio 

Emiliapedagogiken 

Informant C: Pedagog verksam i förskola inspirerad av Reggio 

Emiliapedagogiken 

Informant D: Pedagog verksam i förskola inspirerad av Reggio 

Emiliapedagogiken 

Informant E:  Pedagog verksam i traditionell förskola 

Informant F:  Pedagog verksam i traditionell förskola 

Informant G:  Pedagog verksam i traditionell förskola 

Informant H:  Pedagog verksam i traditionell förskola 

5.1.1 Bildskapandets roll i förskolan 

Många av de tillfrågade är överens om att bildskapandet har en ganska stor roll i förskolan. 

Det var olika vad de anser bildskapande vara viktigt för. Tre informanter kopplar samman den 

språkliga betydelsen med bildskapande. Informant B uttrycker:” Det är en viktig bit utav lärandet, 

vi anser att skapande är ett sätt att tillägna sig språket. För även ett barn som inte kan det verbala språket kan 

uttrycka sig med bild”. Informant C sa: 

”Det handlar om att barn har hundra språk och att vi måste ge dem mer än just språket att 

uttrycka sig på. Många barn är fantastiskt duktiga på att måla och skapa. De kanske inte är 

lika duktiga på det språkliga eller motoriska. Det är ju vårt sätt att fånga dessa barn. ” 

Informant H svarar: ” Det är ju ett av barnens hundra olika språk, att skapa i bild. Jag tycker att det är 

oerhört viktigt att barn får tillgång till skapande”. 
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Tre av informanterna svarar att bildskapande är ett sätt för barnen att få uttrycka sig på. 

Informant D svarar: ” Det är ju ett av alla sätt att få uttrycka sig och få utlopp för vad man tänker och 

känner”. Övriga svar vi fick från informanterna är följande. Informant G svarar: ”Bildskapande 

är viktigt för finmotoriken och för kreativiteten”. Informant A uttrycker: ”Jag vill att barnen ska träna 

ögonen, för att undvika färdiga schablonbilder. Därför börjar vi tidigt med att rita av mycket.” 

5.1.2 Hur pedagogen arbetar med bildskapande 

Av informanternas svar framgår att det är skillnad i arbetssättet då det gäller de som var 

ateljeristor och de som var förskollärare. En ateljerista (informant B) jobbar med en avdelning 

i taget, då barn i ganska små grupper (oftast 2 barn) kom till henne och stannar ett par timmar. 

Hon arbetar till exempel med barnen på så sätt att de får pröva många olika saker till exempel 

först rita ett motiv, sedan får de göra samma motiv i lera, efter det måla gemensamt och lägga 

plastbitar på motivet i ett mörkt rum med hjälp av overhead. 

Tre av informanternas svar är att bildskapandet ofta är kopplat till något tema. Informant G 

uttrycker: ” Bildskapandet har vi ju alltid knutet till temat för att få helhet i detta.”  

De informanter som vi intervjuat verkar ha en blandning mellan både planerade aktiviteter 

och tid då barnen får skapa helt fritt. Barnen fick på de flesta ställen fri tillgång till ateljén. 

Informant F uttrycker: ” Det sker aktiviteter dagligen inne i ateljén”.  Informant C svarar:” Vi arbetar 

både efter barnens önskemål, men även med planerade aktiviteter med grupper. Vi försöker utmana barnen i 

bildskapande beroende på vad de ligger i sin utveckling”. Informant A berättar: ”Varje dag finns ateljén 

öppen för alla barn i alla sammanhang. Pedagogerna placerar ut sig i varje rum, vilket gör att det alltid finns en 

vuxen i ateljén”. Informant F säger: ”Det är mycket fritt då det gäller bildskapande, då staffli och färger 

alltid står framme.” och informant G berättar: ”Det är viktigt att barnen få skapa eget och att det finns 

möjlighet att själv ta initiativ till skapande.” 

Det verkar vara olika hur de jobbar beroende på vilken ålder barnen är i. Informant D 

uttrycker:  

”Det är stor skillnad på att jobba med små barn, som jag har. De små behöver ju mer bara 

få känna på olika material. Känna på fingerfärg, testa penslar, använda fingrarna och 

kroppen, trycka fötter och händer. Ge barnen upplevelser, det tycker jag man jobbar mest 

med tillsammans med sådana här små barn.” 
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Informant H svarar: 

”Det som jag ofta gör med barn och oavsett vilken ålder det är på barnet, är att börja med 

att barnet få göra sig själv i ett porträtt. Sen jobbar vi även med fotografier på barnet, på 

hela kroppen eller på ansiktet, för att ge barnet ett utgångsläge, man kan ju fånga upp 

väldigt mycket tankar.” 

5.1.3 Om pedagogen skulle kunna använda bildskapande mer 

Fem av informanterna svarar att de skulle kunna arbeta mer med bildskapande. Informant C 

uttrycker: ”Absolut, vi har inte riktigt fått till vår ateljé som vi önskar. Men vi för diskussioner hela tiden om 

hur vi vill ha det”. En informant (A) svarade nej på frågan med kommentaren: ”Vi arbetar redan så 

mycket med den, även om jag som ateljerista inte är med så arbetar de andra pedagogerna med bilden.” Men 

överlag tycker de flesta att de skulle kunna använda bildskapande mer, även fast en del tyckte 

att de redan använder det mycket. Informant G svarar: ” Jag tror alltid man kan använda det mer för 

skapande är jättenyttigt för alla. Man kan använda så mycket, man kan ju skapa med hela kroppen. Skapande 

kan man använda hur mycket som helst tillsammans med barn.” 

Informant D uttrycker: ”Barn kan ju så otroligt mycket mer än man tror. Jobbar man mer med bildskapande 

skulle det säkert komma fram väldigt mycket.” Två av informanterna verkar nöjda som det var med 

hur de använder bildskapande i förskolan och informant F svarar: 

”Jag tycker vi använder det mycket redan, dels är det många av oss pedagoger som gått 

ateljékurs, så vi har det väldigt levande i huset om man säger så. Vi byter mycket tips och 

idéer och pratar mycket om varför vi gör detta, vi har ju inte bildskapande utan orsak utan 

det är kopplat till något hela tiden.” 

5.1.4 Pedagogens roll (deltagande eller fritt) 

Av intervjuresultatet framgår att de båda ateljeristorna ofta har en mer deltagande roll i barns 

bildskapande. Informant A, ateljerista, svarar: 

”Barnen får inte skapa mycket fritt, därför att det är sådan tradition i förskolan där man inte 

får störa barnen i skapande. Det tycker vi är jätteknasigt, för varför får man göra det i andra 

sammanhang, tillexempel när man ska ta på sig sin jacka. De måste få verktyg i ateljén, 

verktyg för hur akvarellfärger funkar och för hur man använder penseln.”   
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Informant B, även hon ateljerista, uttrycker: ” Det är aldrig så att barnen kommer hit och jag säger att 

här finns färger ni får göra vad ni vill. Utan jag har en uppgift till dem, och jag försöker vara med dem. Det är 

viktigt att visa dem teknik, och kanske ritar jag med fingret på papperet åt dem. Då kan jag vara med att styra 

lite.” 

Informant H svarar: 

”Jag är inte så rädd att styra barnen som jag varit tidigare, ibland går jag in och verkligen 

styr barnen. Om jag tillexempel ska ha ett barn till att måla ett höstträd, då kan jag prata om 

stammen och då kanske de inte vet vad en stam är. Då vågar jag gå in och göra en stam och 

visa barnen hur jag tänker, inte på deras bild men på en bild bredvid. Jag har nog varit så 

att det varit barnens revir, det är det ju fortfarande, men ibland vågar jag styra upp lite.” 

De övriga pedagoger har mer inslag av det fria skapandet. Informant C säger: ”Oftast får barnen 

skapa mycket fritt, men man kanske har gett en ram. Det är ju barnets bild som ska fram, inte min bild. Om 

barnen har önskemål att få skapa, och frågar efter material försöker jag tillgodose detta behovet.” 

Informant D svarar: 

”Oftast är det vi pedagoger som får vara en inspirationskälla för barnen. Vi sätter igång det. 

Vi har pennor, kritor, papper, play-do lera tillgängligt, så de kan gå och ta själva. Men 

utöver det är det vi som får sätta igång det, om barnen inte kommer och be om det själva. Vi 

har små barn, så vi kan inte ha allt material framme alltså penslar och färg.” 

Många använder sig av både den deltagande rollen och den fria rollen. Fem informanter 

svarar att de både har en styrande/ deltagande roll och även låter barnen skapa fritt. 

Informant F uttrycker: ”Om det är nya tekniker som ska läras ut kan jag ta en ledande roll och visa hur 

man ska göra för att få ihop det snyggt. Andra gånger kan det vara spännande att slänga fram en lerklump och 

låt dem göra något av det och så får de skapa utifrån sina egna inre bilder. Det är styrt ibland också, det är en 

balansgång.”  

Informant E säger: 

”Om man ser ett barn som alltid gör samma motiv försöker man att bryta detta och komma 

med förslag så barnet kan komma vidare. Sen ritar man ju inte åt barnen som en vikarie 

kanske gör. Man sitter kanske bredvid och pratar om vad det är de gör. Sen har vi några 

yngre barn som ibland vill kopiera de äldre barnens bilder och då får de det. Så på så vis 

kanske vi jobbar lite utifrån mallar också ibland.”  
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5.1.5 Pedagogens arbetssätt (medvetet eller omedvetet) 

Av intervjuresultatet framgår att pedagogerna ansåg sig själva arbeta både medvetet och 

omedvetet då det gäller skapande. Sex av informanterna svarar att de arbetar på båda sätten. 

Informant D säger: ”Vi jobbar medvetet med skapande en gång i veckan, då har vi ett tema. Då har vi tänkt 

ut lite innan vad vi ska hålla på med och skapa med barnen. Sen är det ju det oplanerade skapandet, det kommer 

från barnen.” 

Informant G uttrycker: ”Det kan man ju säga att vi gör både och. Man arbetar medvetet men det blir ju 

även att barnen sätter sig spontant och ritar och då kanske det bara blir. Men mycket av skapandet är medvetet 

eftersom man kopplar ihop det med temat hela tiden.” 

Informant H svarar: 

”Det är ju medvetet men vi har ju en del i lokalen där materialet är tillgängligt, man får 

hämta färger och allt kreativt material, och skapa på egen hand och det är ju tillgängligt en 

stund på förmiddagen och hela eftermiddagen, om det inte är så att vi har ledda aktiviteter. 

Det finns en väldig frihet här i barnens skapande men sen är vi ju målmedvetna också.” 

Informant A svarar att bildskapande oftast är en del av något annat, det vill säga att det ingår i 

temat. Ateljén finns alltid öppen för barnen att gå in där och allt är på barnens nivå. Det finns 

alltså alltid möjlighet att jobba med bilden för barnen, menar informant A. 

5.1.6 Mål med bildskapandet  

Det som är gemensamt för samtliga av dem vi intervjuat, är att de inte har några prioriterade 

mål för läsåret, där bildskapande ingår. Tre stycken nämner läroplanen då vi frågar om 

konkreta mål. Informant A svarar: ”Läroplanen har vi ju alltid i ryggsäcken” och informant C 

uttrycker: ”Vi har de konkreta målen i läroplanen.” 

Annat som informanterna nämner som mål med bildskapande är att det ska finnas mycket 

material och olika sorters material. Informant F uttrycker: 

”Målet med bildskapande är ju egentligen att barnen ska få pröva på många olika tekniker, 

skapa inre bilder och försöka och testa.” Informant A svarar: ”Det ska finnas mycket 

material, kring tillexempel grönt ska det inte bara finnas färger utan silkesfärger, det står ju 

också i läroplanen att det ska finnas olika sorters material, att det ska finnas valfrihet.” 
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Fyra av informanterna kopplar samman målen för bildskapande med temat de håller på med. 

Informant A svarar: 

“Vi har tillexempel jobbat med temat ”ljus” och då har vi jobbat med kontraster, som 

skuggor, för ljuset i sig själv är inte spännande. Vi jobbar vid ett ljusbord och med overhead 

för att skapa skuggor och då måste materialet vara genomskinligt för att det ska bli 

kontraster. Så då måste vi tänka på att förbereda den typen av material då det gäller 

tillexempel ”ljuset” då.” 

Andra mål är, som informant G uttrycker: ” Målen är att man tränar både mycket motorik och 

koncentration och kreativitet. Att man får ge utlopp för fantasin, men målet att det ska bli något finns ju inte, 

utan det ska vara på deras sätt, nivå och villkor.” Informant H berättar: ”Det kan ju vara det att alla ska 

prova en teknik eller ett nytt material som blir målet för terminen.” 

5.1.7 Läroplanens roll i bildskapande 

Det var olika vad ur läroplanen som informanterna kopplat samman med bild men alla var 

överens om att läroplanen är viktig. Några av informanterna fokuserar på delen av läroplanen 

som nämner att det ska finnas många olika material för barnen att pröva i förskolan. Andra 

nämner att förskolan ska vara ett komplement till hemmet då det gäller bildskapande samt då 

det gäller utbud av material. Informant F svarar: ”I Lpfö står det att man ska få pröva på många olika 

tekniker, och på det sättet uppfyller vi Lpfö tycker jag eftersom vi erbjuder många olika uttrycksformer och 

bildskapande ska vara ett av dem.”  

Informant E svarar: 

“Vi har ju den tanken att man ska vara ett komplement till hemmet, som det också står i 

läroplanen. Det kanske är så att hemma har man mycket leksaker, men kanske inte så mycket 

skapande, det är nog inte lika tillåtet hemma. På det sättet kompletterar man hemmet.” 

Informant E säger också:” Barns skapande är viktigt, så det ska finnas på många olika ställen, en hörna 

med färgkritor/pennor tillexempel.” Informant D uttrycker: ”Även om vi inte har med bildskapande i våra 

prioriterade mål just nu, så använder man sig ändå mycket av det och tänker hela tiden på vad läroplanen 

säger”.  

Ett annat mål som tas upp är att barnen ska ha roligt. De flesta svarar att läroplanen är något 

de alltid har med sig i bakhuvudet. Informant G berättar: ”Läroplanen ska genomsyra hela vårt 

arbete, man använder den hela tiden i arbetet. Sen är läroplanen väldigt detaljrik med vad det är man ska jobba 

med barnen tillsammans om”.  
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Informant C uttrycker: ”Det är ju målen som man får utgå ifrån och sedan bryta ner dem till sin egen och 

barnens nivå.” En av informanterna berättar också att den förskolan använder sig av citat 

hämtade ur läroplanen, när de gör någon form av dokumentation av barnens arbeten. Som 

informant F säger: ”Det är ju för att befästa den för oss själva men även så att föräldrarna ser att vi faktiskt 

följer den”.  

5.1.8 Reflektion och samtal kring barns bildskapande 

Alla åtta informanter svarar att de brukar samtala med barnen kring deras bilder. Det brukar 

oftast ske mycket spontant. Informant A uttrycker: ”Det mesta handlar om synen på barn. Tycker vi 

det är spännande det de gör leder det till en äkta nyfikenhet. ” 

Informant C anser att man inte ska störa barnen just under skapandets gång, och svarar: ”Vi 

försöker ge utrymme för barnens egna tankar just när de skapar. Men efteråt pratar vi mycket om bilden, vad det 

är de målat.” 

Många nämner att de pratar med barnen efter att de gjort en bild och frågor som är vanliga 

verkar vara: Vad har du målat? Vad tänkte du då? Informant G säger: ”Barnen tycker också att det 

är kul skriva egna texter till bilden och på det sättet berätta vad den föreställer.”  

Informant B berättar att de brukar sätta upp bilderna tillsammans med barnen och då brukar 

det bli ett samtal. Bilderna blir också underlag för diskussioner emellan barn och föräldrar om 

vad som händer på förskolan. En del använder även barnens bilder i samlingarna för att visa 

de andra barnen och barnen får då berätta om sin bild. Detta blir ett sätt att återknyta till vad 

det är barnen har gjort och att väcka barnens skaparlust. Som informant C uttrycker sig: ”Det 

är ju också ett sätt att öppna upp de andra barnens ögon för bildskapandet.” 

5.1.9 Vad händer med barnens bilder 

Samtliga av informanterna svarar att de bland annat brukar sätta upp barnens bilder på 

väggen, ibland med en kommentar under om vad barnen har gjort. Informant B svarar: ” Vi är 

väldigt noga med att de ska sättas upp och att de ska sättas upp snyggt. Man ska inte låta trasiga bilder, eller 

bilder som lossnat i kanten sitta kvar, det ska vara snyggt. Det visar på en respekt för barnet och det som barnet 

gjort.” 

En av informanterna (A) ansåg att det är viktigt att bilderna får tillhöra skolan och svarar: ”Vi 

försöker uppmuntra att det ska vara förskolans arbete och att det tillhör förskolans historia. Vill de ta med sig 

det hem kan de få göra dubbla exemplar och välja vilken bild som ska vara kvar på förskolan”. 
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Det flesta svarar även att en del av barnens bilder hamnar i portfolio, informant E berättar: ”I 

portfolion sparar vi en del av barnens bilder och dessa använder vi oss av vid föräldrarsamtal”.  Informant F 

uttrycker: ”Portfolion ska ju visa på ett lärande”. Andra teckningar läggs ner i barnens personliga 

mappar som följer med barnet hem efter terminen eller årets slut. Informant G säger: ”På det 

sättet blir det som barnen gjort mer samlat och därför lite större och viktigare, och barnen kan prata med och 

berätta för sina föräldrar om vad som hänt under året”.  Andra bilder skickas med hem direkt även 

om detta inte sker så ofta och varierar från barn till barn. Informant H berättar: ”En del barn vill 

ha med sig allt hem, så då får de ta hem det oavsett vad vi tänkt oss eftersom det är så betydelsefullt för barnen 

själva.” Men som informant D säger: ”Man kan inte spara allt, man får sålla lite. Man kanske inte sparar 

ett vitt papper med ett streck på”.  

5.1.10 Utveckling av bildskapande i verksamheten 

Det är olika vad informanterna svarar på denna fråga även om alla har tankar om hur de vill 

utveckla bildskapandet. Informant A svarar: 

”Arbetet utvecklas hela tiden, det får inte bli stillastående från år till år. Det strävas hela 

tiden efter att det ska utvecklas, tillexempel komplettera med papper och teknik. Eftersom 

barnen är med hela tiden ser man i deras samspelsprocesser vad de tänker och man får nya 

idéer om material och tekniker.” 

Informant G håller med om att skapandet är något som fortgår hela tiden och svarar:” Man har 

ju det alltid upp i temat så det kan man alltid utveckla och lära sig mer av.”  

Två av informanterna vill ha med barn mer i skapandet. Informant C uttrycker: 

”Jag skulle vilja att barnen blir mer delaktiga i tankarna kring hur ateljén skulle kunna 

utformas, vilka material som de skulle vilja att det fanns, olika papper med mera. Att 

materialen blir mer tillgängliga för dem än vad de är i dag. Och att barnen är mer delaktiga 

i hur man ska använda deras målningar, vad de själva tycker vi ska göra med dem.” 

Informant E svarar: ”Barnen kommer ofta med idéer och inlägg, och då försöker vi ju att inte styra barnen 

så mycket i allt de gör, utan mera sväva in på deras spår. Sedan skulle det även vara kul att öva mer teknik 

tillsammans med de större barnen.” 

Informant B berättar att det finns ett atejelristanätverk där alla ateljeristor i södra Sverige kan 

delta och detta blir bra tillfällen för att utbyta tanka och idéer, att se andras arbeten med mera.  
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En annan av informanterna vill att de utvecklar andra sätt att arbeta på genom 

ansvarsfördelning, informant H vill ha mer fortbildning för att få mer inspiration, inte bara för 

arbetet utan även för sin egen del, och säger: ”Man behöver alltid fortbildning och nya utmaningar. All 

utbildning är ju väldigt värdefull”.  

5.1.11 Sammanfattning av resultat 

Informanterna anser att bildskapande har en stor roll i deras verksamhet. Ungefär hälften av 

informanterna kopplar samman bildskapande med den språkliga betydelsen. Tre av 

informanterna anser att det är ett sätt för barnen att uttrycka sig på. Mer än hälften av 

informanterna svarar att de skulle kunna arbeta mer med bildskapande, än vad de gjorde i 

nuläget. Det framgår av intervjuresultatet att de båda ateljeristorna ofta hade en mer 

deltagande roll i barns bildskapande i jämförelse med övriga informanter. 

Även om pedagogerna inte har några konkreta mål uppsatta av den egna förskolan har 

samtliga informanter tankar om hur de arbetar och kan arbeta med läroplanen. Många talar om 

vikten av att erbjuda barnen ett brett utbud av material, och om hur de genom att göra detta 

kan bli ett komplement till hemmet. Pedagogerna visar också på en stor nyfikenhet om hur 

barnen tänker i sitt bildskapande. Samtliga av de åtta informanterna svarade att de brukar 

samtala med barnen kring deras bilder. Samtliga informanter svarade att de bland annat 

brukar sätta upp barnens bilder på väggen. 

Alla pedagoger har tankar om hur de skulle kunna utveckla bildskapandet, både individuellt 

och tillsammans med barnen.  De tar upp vikten av att ha med barnen i utformandet av 

bildskapande. Även fortbildning nämns som ett sätt att få inspiration till bildskapande i 

verksamheten. Det finns en skillnad i arbetssättet mellan ateljeristor och pedagoger. 

Ateljeristorna var mer styrande/deltagande tillsammans med barnen. De hade även mer tid 

avsatt och material till förfogande i barnens bildskapande. Mer än hälften svarade att de har 

en kombination av både en styrande/deltagande roll men även att de låter barnen skapa fritt. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna uppsats är att synliggöra hur pedagoger ute i förskolan i dag tänker omkring 

bildskapande. Vi upplever att vi till stor del fått svar på våra frågeställningar om pedagogens 

roll i bildskapande, hur de använder bildskapande och vi har även fått förslag på hur 

bildskapande kan vidareutvecklas i förskolan. Den sistnämnda frågeställningen var svårare att 

få svar på.  

Då vi bearbetat intervjuerna har vi kunnat se att många svar går in i varandra. Informanterna 

kunde i förväg svara på frågor som vi hade längre fram i intervjuguiden. Detta gjorde att vi i 

efterhand funderade på om några frågor var överflödiga eller om vi kunnat omformulera vissa 

frågor. Att vi använde oss av bandspelare har inte varit något problem, de allra flesta var 

positiva till detta.  

Vi anser att vi använde rätt metod för att få svar på våra frågeställningar, då vi gjort intervjuer 

med pedagoger från traditionella förskolor samt med pedagoger och ateljeristor från förskolor 

inspirerade av Reggio Emiliapedagogiken. Vi tycker att vi fick en bred omfattning i svaren, 

då ateljeristor har ett annat tankesätt mot pedagoger verksamma i traditionella förskolor. Detta 

gjorde att vi fick en skillnad i svaren i resultat mellan ateljeristorna och övriga pedagoger. Det 

ledde till att vi dels kunde jämföra en del hur informanterna använder bildskapande i 

förskolan men även hitta gemensamma faktorer. Intervjuerna var givande, då vi märkte att 

informanterna var villiga att engagera sig i att delta i intervjun och vi upplevde att de gav bra 

respons. Vi anser att vi fick långa och uttömmande svar. Vi upplevde att intervjun blev mer 

som ett samtal och vi märkte att det var lagom med 10 frågor. 

Några av frågorna som vi märkte var återkommande komplicerade för informanterna att svara 

på var frågan om pedagogens arbetssätt då det gäller bildskapande, om det är medvetet eller 

omedvetet. Denna fråga var svår för en del att förstå, där kunde vi ha förklarat lite mer vad vi 

menade eller helt hoppa över den frågan då vi hade en liknande fråga innan som handlar om 

pedagogens roll, om den är deltagande eller fri. 

Vi har hela tiden utgått från vårt intervjuschema vid dessa tillfällen men om något varit oklart 

har vi ställt följdfrågor för att inget ska feltolkas i intervjuresultatet. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Vi har i intervjuresultatet funnit gemensamma drag i informanternas svar men även olikheter i 

svaren på vissa frågor. Det skiljer inte så mycket i intervjuresultaten mellan pedagoger 

verksamma i traditionella förskolor i jämförelse med pedagoger verksamma i Reggio 

Emiliainspirerade förskolor. Däremot skiler sig ateljeristornas intervjusvar på vissa frågor 

från pedagoger både från traditionella förskolor samt förskolor inspirerade av Reggio 

Emiliapedagogiken. Bland annat skiljer det sig i hur informanterna arbetade med 

bildskapande. Skillnaden är bland annat tiden som de har tillförfogande. Ateljeristorna har en 

möjlighet att arbeta längre med barnen i bildskapande, har oftast en annorlunda miljö till 

förfogande, samt annat material. Något som även skiljer ateljeristorna från pedagoger 

verksamma i traditionella förskolor, samt pedagoger verksamma i Reggio Emilia inspirerade 

förskolor är rollen de har. Ateljeristor har en mer styrande och medveten roll i barns 

bildskapande. 

Resultatet visar på återkommande och gemensamma svar från informanterna på ett flertal 

frågor. Att språket är betydelsefullt för bildskapande och att bildskapande är ett sätt att 

uttrycka sig på var något som var gemensamma svar från informanterna. Den språkliga 

betydelsen i bildskapande nämns av både en pedagog från traditionell förskola, pedagog från 

förskola inspirerade av Reggio Emiliapedagogiken samt en av ateljeristorna. Vi kan dra 

slutsatsen att i vår undersökning är den språkliga betydelsen ett mål för bildskapande som är 

viktigt, oavsett om det är en ateljerista eller en pedagog från traditionell förskola som arbetar 

med bildskapande. 

Tre av informanterna anser att bildskapandet är ett sätt för barnen att uttrycka sig på. 

Läroplanen tar upp det då den säger att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

förmåga att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer och uttrycksmedel 

(Skolverket, 2006). Vi uppfattar det som att det finns en stor medvetenhet om läroplanens mål 

och att pedagogerna tillämpar målen då det gäller bildskapande överlag. 

Något annat som var gemensamt svar från informanterna var vikten av samtal kring barnens 

bilder. Samtliga av informanterna svarade att de på ett eller annat sätt samtalade med barnen 

om vad de målat. Det tyder på att de respekterar barnens bilder anser vi. 
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Av intervjuresultatet framgår att pedagogers användande av bildskapande i förskolan många 

gånger var kopplat till något tema, där skapande ingår som en del av detta. Vi kunde också se 

att det finns en kombination av dels dagliga aktiviteter, då det finns tillgång till fritt skapande 

i ateljén men även i kombinationen av planerade aktiviteter. Ateljeristorna arbetar däremot på 

ett annat sätt, då det var mer pedagogstyrt. En av att ateljeristorna nämnde detta med att hon 

lät barnen arbeta länge med samma motiv och med olika tekniker kring detta motiv. Det vi 

kan urskilja av intervjuresultatet var att båda ateljeristorna mer än pedagoger verksamma i 

traditionella förskolor, vill se en utveckling i barns teckningar.  

Hur pedagogerna anser att bildskapande kan utvecklas i förskolan fick vi en del svar på. Det 

som nämns i intervjusvaren var bland annat fortbildning för pedagogerna och att barnen ska 

bli mer delaktiga i bildskapande. Vi hade förväntat oss mer tankar och idéer på hur de 

praktiskt vill utveckla bildskapande. 

En faktor som vi märker saknas i informanternas intervjusvar, var deras uppfattning om 

bildskapandets innebörd. Vi saknar en medvetenhet av den sociala dimensionen i barns 

bildskapande. Löftstedt (1999) tar upp den sociala betydelsen i barns bildskapande. Hon 

menar att i barns fria bildverksamhet har många barn gemensamma ämnen eller motiv som 

utgångspunkt för skapandet. Dessa får barnen av varandra, genom att härma eller att använda 

sig utav ett motiv som de redan kan och då lägga till ytterligare någon/några symboler. Även 

Änggård (2005) menar att bildskapande är en aktivitet med sociala dimensioner. Barns 

bildskapande i förskolan förekommer i stor utsträckning gemensamt, i kamratgrupper. Barn är 

betydelsefulla för varandra och de vill gärna göra samma saker som andra barn. Hon menar 

även att mycket tid går åt till att skapa relationer med varandra, vänskap och känslomässigt 

engagemang är betydelsefullt för barnen. Den sociala innebörden i barns bildskapande nämns 

inte som ett mål eller som svar i någon övrig fråga. Eventuellt kunde vi ha med en mer 

specificerad fråga runt just detta om hur viktigt pedagogen uppfattar att den sociala 

dimensionen är för barns bildskapande.  

Något annat som vi reflekterar över är vad leken har för roll i barns bildskapande. Detta var 

inte något som informanterna förknippade med bildskapande men Änggård (2005) tar upp 

detta då hon skriver om att många av barns skapande bildaktiviteter kan beskrivas som lek. 

Det som kännetecknar barnens bildskapande återfinns även i fantasilek och deras 

bildskapande ingår ofta i lekprojekt. 
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6.2.1 Bildskapandets funktion i förskolan 

I intervjuresultatet framgår att alla tillfrågade pedagoger anser att bildskapande är viktigt för 

barnen. Det som gemensamt betonas från flertal informanter är den språkliga betydelsen i 

barns bildskapande. Både Koch och Örtnäs (1993) och Änggård (2005) skriver om att 

bildskapandet är ett sätt för barn att kommunicera med omvärlden. Bilden är också ett sätt för 

barn att lära sig och förstå. Inom Reggio Emiliapedagogiken talas det mycket om att barnen 

har hundra språk och att det ska synliggöras genom att barnen får utforska. En ateljerista tog 

upp, att barn som inte har det verbala språket ändå kan uttrycka sig med bilder, detta tycker vi 

var tänkvärt. Även en annan pedagog svarar att många barn är duktiga på att måla och skapa, 

men kanske inte lika duktiga på det språkliga eller motoriska. Bildskapandet blir då är ett sätt 

att fånga dessa barn. Intervjuresultaten visar även på att informanterna anser att bildskapandet 

är ett sätt för barnen att uttrycka sig på. Läroplanen (Lpfö98) tar upp att förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förmåga att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer och uttrycksmedel (Skolverket, 2006).  

Två utav informanterna tar under intervjun upp detta med nyttjandet av mallar i skapandet. En 

är emot användandet av mallar eftersom man vill undvika att barnen skapar schablonbilder. 

Wallin (2005) skriver att barn inte ska få färdiga bilder. Att färglägga andras teckningar kan 

innebära ett osynligt budskap om att det gäller att hålla sig innanför ramarna. En annan 

pedagog är positiv till att barnen använder sig av mallar, dessa utgår då ifrån de äldre barnens 

teckningar som kopieras och fylls i. Änggård (2005) skriver att barn vill göra lika fint som 

andra barn. Att då använda sig av mallar och målarböcker kan vara bra när barnen vill göra 

likadant som andra barn.  

Vi själva är av den uppfattningen att barn behöver variation i sitt bildskapande. Vi anser att 

barnen kan använda sig av mallar men inte av anledningen av att det är enklare för 

pedagogen. Anledningen bör vara att det finns ett intresse från barnens sida och att man då 

inte nekar barnen detta. Vi tror även att det är viktigt barnen får möjlighet att utmanas och 

utvecklas och inte bara använda färdiga mallar. 
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6.2.2 Pedagogens roll i barns bildskapande  

Vi kan urskilja i intervjusvaren att en viktig faktor som spelar in i barns bildskapande är tiden 

som finns till förfogande. Det framgår i intervjusvaren att ateljeristorna arbetar på ett helt 

annat sätt, då de har tiden till förfogande och även miljön som en tillgång. De kan arbeta med 

barnen på många olika sätt med ett motiv.  En del andra informanter kommenterar detta med 

tiden, att de skulle vilja göra mer med bildskapande om de hann. Dessa tankegångar håller vi 

inte riktigt med om, då vi har den uppfattning att som pedagog finns möjligheten att välja vad 

han/hon prioriterar. Finns det hos pedagogen en vilja och en medvetenhet om vad 

bildskapande har för betydelse anser vi att detta också borde prioriteras. 

Skoglund (1990) tar upp ett perspektiv på hur pedagoger kan se på detta med tid. Genom att 

arbeta länge med samma bild men på olika sätt lär sig individen se olika övergångar i bilden. 

När barnet får göra fint och får vara stolt över sitt verk växer och stöds självförtroendet hos 

barnet. 

Det som vi tycker är bra är att ateljén oftast är tillgänglig för barnen i samtliga förskolor. Det 

finns alltid möjlighet för barnen att välja att skapa i ateljén i både förskolor inspirerade av 

Reggio Emiliapedagogiken samt traditionella förskolor. Det verkade vara ungefär samma 

material som fanns på de traditionella förskolorna som bland annat vattenfärger, färgkritor 

och lera. Förskolor inspirerade av Reggio Emliliapedagogiken hade mer utbud av material, 

tillexempel silkespapper och riktiga akvarellpapper/penslar. De använde sig även av fler 

tekniker som overhead och ljusbord. Vi anser att det är viktigt att erbjuda barnen mycket olika 

material och tekniker för att de ska bli inspirerade att skapa. 

I intervjusvaren kan vi urskilja en skillnad mellan hur ateljeristorna ser på sin roll som 

pedagog, och pedagoger från traditionella förskolor ser på sin roll i barns bildskapande. 

Ateljeristorna var mer styrande/deltagande enligt vår uppfattning i barnens skapande av en 

bild och det var viktigt att barnen skulle ha ett resultat med det som de gjorde. En ateljerista 

tar upp att det är tradition inom förskolan att inte störa barnen i deras skapande, vilket hon 

anser inte stämmer, detta för att pedagogerna i andra sammanhang visar barnen hur de ska 

göra (tillexempel vid barnens påklädning). 

Ateljeristorna visar ofta barnen hur de ska göra vid skapandet av bilder och lär dem tekniker. 

Löfstedt (1999) menar att pedagogen oftast har som avsikt att träna med olika skapande 

verktyg och tekniker och upplevelser av material. Barnet kan ha som mål däremot att berätta 

om sig själv. 
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Vi reflekterar över om alla pedagoger har den materialkännedom som kan komma att behövas 

för att barnen ska få ut något av sitt bildskapande, eller om pedagogen bara tar fram de 

material som finns och använder dem på ett sätt som känns bra utifrån de kunskaper de har. 

Pedagogerna kanske inte använder vissa material alls för att de saknar kunskap om dem, då 

blir detta till en missad kunskapskälla för barnen. Koch och Örtnäs (1993) menar att det är 

viktigt att som pedagog har god materialkännedom, både om de material som finns 

tillgängliga och hur de kan användas och kombineras. 

Enligt vår uppfattning är det i traditionella förskolor i stor omfattning pedagogstyrt då det 

gäller de planerade bildaktiviteterna. Det vill säga att pedagogen gör upp ett tema och inför 

bildskapande i detta. Pedagoger verksamma i traditionella förskolor styr även inte lika mycket 

i barns skapande av en bild, alltså i själva processen.  

6.2.3 Mål med bildskapande 

Vi blir förvånade över att samtliga informanter inte har några prioriterade mål, alltså mål som 

sätts upp inför varje läsår, som rör just bildskapande. Informanterna nämner som ett mål att 

det ska finnas mycket material och tekniker. Detta är ett mål som är taget från läroplanen, att 

barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa och konstruera i olika material och 

tekniker. Ett annat mål för bildskapande kan vara det som ingår i det aktuella temat i 

förskolan. 

Alla svarar att de har läroplanen med sig i det som de gör och det framgår i deras svar att de 

tillämpar. Andra mål som de nämner är att barnen ska få träna motorik, koncentration och sin 

kreativitet. Att barnen ska få utlopp för fantasin var ett mål som en informant nämnde. En 

informant tar även upp vikten av att barnen ska tycka det är roligt. 

Av intervjuresultatet framgår att något som inte nämns, men som många författare tar upp, är 

att i skapandet av bilder använder sig barnet av erfarenheter från dess inre verklighet: 

drömmar, minnen, önskningar, tankar, känslor samt den verklighet som finns runt omkring i 

detta nu (Skoglund, 1990). 

Informanterna nämner inte heller att bilden kan vara ett sätt för barnen att leka och berätta. Så 

överlag var det mer som mål att barnen ska få pröva tekniker och material och även att det är 

ett uttryckssätt som nämndes i ovanstående frågor. Vi saknar i svaren en medvetenhet om dels 

den sociala innebörden av skapande och den symboliska innebörden.  
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Detta tror vi är en viktig del av bildskapande eftersom att förskolan är en plats för barnen att 

bygga relationer till varandra. Vi saknar en medvetenhet om detta både från pedagoger 

verksamma i traditionella förskolor samt pedagoger och även ateljeristor från förskolor 

inspirerade av Reggio Emiliapedagogiken. 

6.2.4 Utveckling av bildskapande 

Av intervjusvaren framgår att informanterna anser att bildskapande utvecklas hela tiden, och 

att det finns en strävan från alla pedagogerna att det ska utvecklas. Denna medvetenhet tror vi 

är betydelsefull och även att de har en strävan efter att utifrån barnens idéer utveckla 

skapandet. Men det är viktigt att det inte bara blir tankar, utan att det omvandlas praktiskt.  

En annan viktig faktor som även tas upp i resultatet är vidareutbildning för pedagoger. Det 

blir ett få nya idéer på hur bildskapande kan användas ihop med barnen, detta var tankar som 

framgick av intervjusvaren. 

Resultatet visar även på att pedagogerna tycker att barnen behöver bli mer delaktiga i 

förskolan. Detta tror vi är väldigt viktigt, för som det ser verkar se ut är det många gånger 

pedagogen som bestämmer tema och motiv barnen ska måla.  

Vi hade förväntat oss mer konkreta förslag och tankar på vad pedagogerna har för 

önskningarna att utveckla bildskapande i förskolan. Det gör att vi reflekterar över om det 

saknades medvetenhet hos respondenterna om bildskapandets innebörd, då de hade svårt att 

komma med konkreta förslag på idéer om utveckling av bildskapande. 

6.2.5 Fortsatt forskning 

Då den sociala dimensionen inte framgår i intervjusvaren är det något som vi anser att det 

skulle vara intressant att fortsätta forska omkring. Alltså vad pedagogen har för medvetenhet 

kring vad den sociala betydelsen har för del i barns bildskapande. Även pedagogernas 

materialkännedom är något som skulle kunna vara ett underlag för vidare forskning. 



 37 

7 Referenslista 

Abbott, A., & Nutbrown, C (RED.). (2005). Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia. 

Lund: Studentlitteratur. 

Bendroth-Karlsson, M. (1996). Bildprojekt i förskola och skola. Estetisk verksamhet och 

pedagogiska dilemman. (Avhandling, Linköpings Universitet). 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi. 

Ejvegård, R. (1996). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Kjaer-Jensen, M. (1995). Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: 

Studentlitteratur. 

Koch, G., & Örtnäs, I. (1993). Måla och skapa tillsammans. Stockholm: Liber. 

Lindahl, I. (1998). Från andligt skapande till färdighetsträning. En studie av bild och form i 

ett förskolehistoriskt perspektiv. (Pedagogiska rapporter, nr 647). Malmö: Malmö Högskola, 

Institutionen för pedagogik. 

Löfstedt, U. (1999). Bildskapande verksamhet i förskolan. (Licentiatuppsats, Jönköping: 

University Press). 

Löfstedt, U. (2001). Förskolan som lärandekontext för barns bildskapande. (Avhandling, 

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis). 

Löfstedt, U. (2004). Barns bildskapande. Teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser. 

Jönköping: University Press. 

(ne.se 1) Nationalencyklopedins Internettjänst (n.d). Tvådimensionell. Hämtad 20 december, 

2007, från 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O372111&i_word=Tv%e5dimensionell 

(ne.se 2) Nationalencyklopedins internettjänst (n.d). Kerschensteiner, Georg. Hämtad 20 

december, 2007, från  

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=224228&i_word=Kerschensteiner,%20Georg 

(reggioemilia.se) Reggio Emilia Institutet i Stockholm(n.d.). Reggio Emilia inspirationen i 

Sverige. Hämtad 6 december, 2007, från http://www.reggioemilia.se/.  



 38 

Skoog, E. (1998). Hur arbetar förskollärare med bild? En studie av 5 förskollärare som leder 

barn i en bildaktivitet. (Lic. avhandling, Linköpings Universitet). 

Skoglund, E. (1990). Lusten att skapa. Stockholm: Berghs Förlag AB. 

Skolverket. (2006). Läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Stockholm: Skolverket. 

Starrin, B., Svensson, P-G (RED.). (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Wallin, K., Maechel, I., & Barsotti, A. (1981). Ett barn har hundra språk. Stockholm: 

Utbildningsradion. 

Wallin, K. (1986). Om ögat fick makt. Stockholm: Liber. 

Wallin, K. (2005). Pedagogiska kullerbyttor. En bok om svenska barn och inspirationen från 

Reggio Emilia. Stockholm: HLS Förlag. 

Änggård, E. (2005). Bildskapande - en del av förskolebarns kamratkulturer. 

(Avhandling, Linköpings Universitet). 

Öman, B-L. (1991). Fröbles lekteori och lekgåvor. Lund: Studentlitteratur. 

 



 39 

8 Bilaga 1 

8.1 Intervjufrågor 

Vad har bilden för roll i förskolan, varför och hur används den? 

1. Vad anser du att barns skapande med den två dimensionella bilden har för roll i 
förskolan? Varför? 

 

2. Ge några konkreta förslag på hur du som pedagog arbetar med bildskapandet på din 
förskola? 

 

3.  Anser du att du skulle kunna använda bilden som skapande metod mer med barnen än 
vad du/ni gör i nuläget på er förskola? 

 

Pedagogens roll i barns bildskapande 

4. Vilken roll anser du att du som pedagog har då det gäller barns bildskapande?  
- Deltagande eller fritt? 
 

5. Hur arbetar ni som pedagoger med bildaktiviteterna på er förskola?  
- medvetet eller omedvetet? Aktivt? 
 

Bildskapande i anknytning till läroplanen  

6. Har ni några konkreta mål att gå efter då ni arbetar med bildskapandet med barnen på 
er förskola? 

 

7. Hur använder ni Lpfö i förhållande till barns skapande med bild? 
 

Dokumentationen av barnens bilder 

8. Reflekterar eller samtala ni något med barnen kring deras bilder? I vilket 
sammanhang? 

 

9. Vad gör ni med barnens bilder? 
 

Hur bildskapande kan utvecklas i verksamheten 

10.  Har du några idéer på hur du som pedagog skulle kunna eller vilja utveckla 
bildskapande tillsammans med barnen på din förskola? 

 

 

 


