
 

 
 
 
 
 

Meningsskapande bildaktiviteter i 
förskolan 

Att väcka förskolebarnens inneboende skaparglädje 

Meaningful art activities in preschool 

To awaken the intrinsic creativity of preschool children 

 

Maria Carlsson 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Förskollärarprogrammet 

Grundnivå/15 hp 

Handledare: Barbro Andersson Rothelius 

Examinator: Getahun Yacob Abraham 

Datum: 2018-02-07 

 



 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate more closely how teachers in preschool create 

meaningful art activities in preschool together with the children. The idea of this survey is to 

investigate what it is that makes the children feel joy and excitement in their creation in 

preschool. I also want to investigate how teachers perceive their own role in the children's 

creation processes. How the educators give the children a positive view of image creation as 

an expression. I have turned to the teachers by making qualitative interviews to get their 

thoughts around the subject. The study also looks at how art in preschool is given an intrinsic 

value and how the teachers are looking at the art creating activities. The result of my survey 

shows that teachers as well as children experience art in preschool as of great value and which 

conditions the teachers sees for meaningful image activities. The teachers express that it is 

important to listen to the children because they have a lot to contribute to make image-

creating meaningful for them. The survey also shows that the children are happy to create 

with other children and that the social context of the child's image creation in preschool is 

important. The process is often more important than the result. The survey and its results are 

viewed through a socio-cultural perspective on learning. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka närmare hur pedagogerna i förskolan skapar 

meningsfulla bildaktiviteter i förskolan tillsammans med barnen. Tanken med denna 

undersökning är att undersöka vad det är som får barnen att känna glädje och spänning i sitt 

skapande i förskolan. Jag vill även undersöka hur pedagogerna ser på sin egen roll i barnens 

skapandeprocesser. Hur pedagogerna gör för att barnen ska få ett positivt synsätt på 

bildskapande som uttryckssätt. Jag har vänt mig till pedagogerna genom att göra kvalitativa 

intervjuer för att få ta del av deras tankar kring området. Undersökningen går även ut på att se 

hur bild i förskolan ges ett egenvärde och hur pedagogerna ser på de bildskapande 

aktiviteterna i förskolan. Resultatet av min undersökning visar att så väl pedagoger som barn 

tycker att bild i förskolan är betydelsefullt på flera sätt och resultatet visar även vad 

pedagogerna ser som förutsättningar för meningsskapande bildaktiviteter. Pedagogerna 

uttrycker att det är viktigt att lyssna på barnen för de har mycket att bidra med för att göra 

bildskapandet meningsfullt för dem. I undersökningen framgår även att barnen gärna skapar 

tillsammans med andra barn och att den sociala kontexten kring barnens bildskapande i 

förskolan är viktig. Processen är ofta viktigare än resultatet. Undersökningen och dess resultat 

ses genom ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

 

Nyckelord 

Intrinsikalt värde, meningsskapande, proximala utvecklingszonen, bildskapande, barns 

projekt, förskolepedagogik, lyssnandets pedagogik. 
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Inledning 

 
Min erfarenhet är att bildskapande aktiviteter har sin naturliga plats i förskolan genom att det 

ofta uppstår spontant därför att de flesta barn tycker om att uttrycka sig på olika sätt såsom att 

måla, rita och arbeta med lera exempelvis. Bildaktiviteterna kan vara uppstyrda av 

förskollärarna eller så är de styrda och skapade av barnen själva. Som lyssnande pedagog kan 

man få ta del av barnens egna tankar om vad som håller på att växa fram. Vikten av att lyssna 

och lyssna på rätt sätt lyfter Åberg & Lenz Taguchi (2005) där de även beskriver hur en 

femårig pojke uttrycker värdet av att lyssna för att lära sig och förstå sin omvärld. 

 
    Jo, man måste lyssna hela tiden på vad alla pratar om, noga måste man lyssna. Det är bara så man kan 

få en bra hörstyrka. (Åberg & Lenz Taguchi, 2005 s.10). 

 

Bakgrunden till att jag valde bild som ämne i denna studie är att jag själv alltid tyckt om bild i 

skolan och nu när jag utbildar mig till förskollärare så tycker jag mycket om att arbeta med 

bild och skapande tillsammans med barnen. Jag tycker att bild och skapande är viktigt för 

barnen på många olika sätt. Under utbildningen har vi läst om att bildskapande kan ges ett 

instrumentellt värde eller ett intrinsikalt värde, ett värde i sig. Genom bildskapande aktiviteter 

lär barnen mycket, språklig utveckling och finmotorik är bara några exempel, men jag vill 

med denna undersökning förstå och hitta hur pedagogerna ser till att bildämnet får ett 

egenvärde. En skildring av hur bild i förskolan blir meningsskapande för barnen och vilka 

faktorer som påverkar lärandet. Att hitta barnens egna nyfikenhet och glädje kring bild är av 

stor relevans för mitt framtida arbete som förskollärare. Rätt stöttning är av stort värde för 

barnens självbild nu och framöver i det livslånga lärandet. I förskolans läroplan står att barnen 

ska få utveckla sitt intresse för bilder, ges möjlighet att uttrycka sig genom bild och skapa 

med olika tekniker och material (Skolverket, 2016). 

 

Förskolläraren, författaren och föreläsaren Lou Rossling talar om och nämner även i sin bok 

(Rossling, 2012) att tända barnens stjärnögon. Hon beskriver hur hon i barnens ögon 

upptäckte lysande stjärnor som strålar starkt redan från födseln och sedan oftast mattas av 

eller till och med slocknar. Länge trodde hon att släckta ögon var omöjliga att tända igen, men 

tack vare barnen lärde hon sig att stjärnglansen kan stråla hos både vuxna och barn. Det gäller 

att se den inre glöd som brinner i oss alla. För min egen del har jag upplevt att mycket som 

har med bild och skapande att göra är sprunget ur glädje, fantasi, lust och kreativitet. Helt 

enkelt sådant som tänder stjärnögon hos många av oss. Det är därför bildskapande ska få ta 

plats i förskolan enligt mig.Idén till skrivandet av denna text kom ifrån ett tillfälle under en 

VFU-period. Några barn som inte hade provat på sockermålning skulle få prova på det och 

jag förberedde genom att tejpa dit pappret på bordet så att bilden skulle få en vit ram när det 

var klart. När vi skulle börja sa en pojke att det pirrade så mycket i magen, jag blev lite 

förvånad och frågade varför då. Då sa han ” För att det ska bli så roligt att prova det här!”. 

Den där spänningen, glädjen och fascinationen hos barnen är så roligt att se. Det är något jag 

gärna vill locka fram hos barnen i mitt framtida arbete som förskollärare. 

 



 

2 

 

 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap om hur förskollärare/pedagoger i 

olika förskolor arbetar med bild på ett sätt så att barnen får chans att hitta sin egen skaparlust 

och kreativitet. Jag vill undersöka hur pedagogerna arbetar för att barnen ska få med sig 

positiva erfarenheter kring bild som uttryckssätt i sin ryggsäck som de kan bära med sig i sitt 

livslånga lärande och hur bildämnet ges ett intrinsikalt värde. 

 

Frågeställningar 

För att fördjupa och förtydliga syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Hur kan förutsättningar för ett meningsfullt bildskapande i förskolan skapas? 

 Hur ser förskollärarna på sin egen roll i barnens bildaktiviteter i förskolan? 

 Hur ges bild och bildskapande i förskolan ett intrinsikalt värde? 
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Textens centrala begrepp 
 

Meningsskapande 

 

Då en av mina forskningsfrågor syftar till att hitta meningsskapandet i förskolans 

bildaktiviteter så tar jag här upp mer kring begreppet meningsskapande. I min undersökning 

så intervjuar jag pedagoger i förskolan, alltså blir det pedagogernas synsätt på vad som är 

meningsfullt bildskapande för barnen som framkommer. Hade studien vänt sig till barnen så 

skulle andra resultat kunna framkomma. I denna studie ämnar jag skapa en förståelse för 

pedagogernas tankegångar kring hur bildaktiviteterna i förskolan blir meningsskapande för 

barnen. Änggård (2005) har undersökt vilken mening bildaktiviteter har för barn och funnit att 

olika författare betonar olika aspekter av bildskapande. Änggård (2005) väljer att bygga sin 

studie på tankegångar från bland annat Wolf & Perry (1988) som Änggård (2005) anser ha en 

fruktbar repertoarmodell för att undersöka hur barn använder bildskapande. I sin studie kunde 

Änggård (2005) se ett synsätt som öppnar för en förståelse för att olika former av 

bildskapande kan ha olika funktioner och att funktionerna är relaterade till ett sammanhang. 

Änggård (2005) syftar i sin studie till förståelsen för vad bildskapandet betyder för barnen 

själva och då menar hon att det inte går att enbart titta närmare på barnens bilder, utan också i 

vilka sammanhang de skapades. Jag tolkar att det för barnet kan det vara sammanhanget 

bilden skapas i som är meningsskapande, vilka känslor som bildaktiviteten gav barnet i 

stunden. Det egna meningsskapandet måste komma inifrån, därför är det individuellt tänker 

jag. Barnen kan ibland samtidigt som de tecknar prata och gestikulera kring bilden och då 

bidrar det till bildens betydelse. Änggård (2005) betonar kamraters betydelse för barnens 

bildskapande och även den kultur som barnen omges av och influeras av. Barn och vuxna kan 

ibland ha olika ändamål med bildskapandet. Pedagogernas meningsskapande är med ett 

pedagogiskt syfte i förgrunden, medan barnen kan ha ett annat meningsskapande som ibland 

blir synligt. Barnens meningsskapande syns i ett agerande som ligger parallellt med eller 

utanför pedagogernas projekt. Det som intresserar mig är hur pedagogernas egna erfarenheter 

fått dem att tänka på hur meningsfull bildundervisning för förskolebarn introduceras för 

barnen. Alla bildaktiviteter kan inte kännas meningsfulla för alla barn hela tiden, men som 

pedagog vill man inspirera barnen. Vilka mönster i bildaktiviteterna upplever pedagogerna 

som framgångsrika och vad ser de som mest betydelsefullt för barnen? Jag vill undersöka vad 

som lockar fram stjärnglansen i barnens ögon.  

 

Intrinsikalt och instrumentellt värde 

En del av min undersökning är att se hur bildaktiviteterna i förskolan får ett intrinsikalt värde, 

därför vill jag förtydliga vad som menas med intrinsikalt värde och instrumentellt värde. När 

något har ett intrinsikalt värde så har det ett värde i sig, ett egenvärde, det kan också beskrivas 

som att ha ett inneboende värde. Ett instrumentellt värde innebär att aktiviteten endast 

värderas utifrån de effekter som medföljer. I förskolan kan det vara att barnen får utföra en 
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bildaktivitet men syftet är att lära något inom ett annat ämne. Med Vygotskijs synsätt att 

inlärningen går från det yttre sociala planet till det inre psykologiska planet så formas 

meningen först i dialogen och sedan på ett personligt plan. När bildaktiviteterna inte ges ett 

egenvärde utan underordnas andra syften så blir budskapet till barnen att bild inte är så viktigt 

menar Bendroth Karlsson (1996). Utöver dessa begrepp som här presenteras närmare så 

kommer jag även i texten att presentera och använda mig utav begrepp som är kopplade till 

mitt teoretiska perspektiv. 

 

 

 

 

Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Relationella rum och rhizomatiska processer 

Förskolans lärandemiljöer bör fungera genom en relationell estetik och diskursiv praktik där 

barnen får möjlighet att konstruera och följa olika tankegångar (Lind, 2010). Där kan de 

uppfatta och kommunicera olika skillnader och göra egna jämförelser. Det som undersöks av 

barnen och pedagogerna produceras genom olika symbolsystem som språk, idéer, och 

visualisering. Detta beskrivs av Lind (2010) som relationellt lärande, som vidare beskriver att 

hela förskolemiljön ses som en ”tredje pedagog” inom Reggio Emilia och är därigenom ett 

relationellt rum. Med ett relationellt rum för barn så menar Lind (2010) att det är designat och 

ordnat med estetiska kvaliteter som inte bara utgår ifrån metoder och tekniker utan från hur 

dessa inbjuder barnen och kopplas samman mellan materiella och immateriella kvaliteter. 
Lind (2010) menar att det inte räcker att inreda olika stationer på förskolan med olika material 

och tekniker om inte barnen får möjlighet att koppla samman de estetiska resurserna med 

andra resurser, vilket kan ses som ”sammanfogandets estetik” (Lind, 2010 s. 285). I detta kan 

man utläsa pedagogens viktiga roll kring barnens estetiska aktiviteter, och även barnens 

utbyte av varandra. Miljön och det materiella ses som av så stort värde att den kallas ”den 

tredje pedagogen” men även det relationella lärandet lyfts fram. Lind (2010) beskriver i sin 

avhandling situationer när barnen uttrycker en förväntansfull glädje. Exempelvis så finns ett 

avsnitt med några barn som gör ”gungskapelser”. Det går ut på att två barn ställer sig i en 

fantasifull position i en gunga och detta fotas och sedan målar barnen av fotot av sig själva när 

de gör sin ”gungskapelse”. Lind (2010) har också dokumenterat barnens kommunikation 

kring ”gungskapelserna” och de uttrycker just att det kittlades i magen och hur det blev en 

upplevelse som kändes i kroppen. Det här ligger nära det jag själv är ute efter i den här 

undersökningen och mitt syfte, att hitta vad som skapar glädje och spänning hos barnen i 

bildaktiviteterna. 

 

Lind (2010) beskriver bildaktiviteter hon har observerat där hon sett rhizomatiska processer 

aktiveras där barn och pedagoger tillsammans med de rumsliga förutsättningarna och 

materialet har utformat spelet under spelandets gång. Rhizomatiska processer är ett uttryck 
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som härstammar från det biologiska begreppet rhizom som betecknar vissa växters rotsystem.  

Ibland har processerna stannat upp eller vilat ett tag men ändå lyckats behålla sin intensitet. 

Detta är möjligt då barnen och pedagogerna ritat upp ”kartbilder” av hur processen kommer 

att fortlöpa i början av processens tillblivelse (Lind, 2010). På dessa sätt tycks barnens 

inneboende skaparlust och kreativitet få spelrum. Glädjen och upplevelsen samt det barnen lär 

sig under processen bidrar till ett meningsskapande. 

 

Barns bildskapande processer i förskolan 

Mycket av den tidigare forskningen kring bildaktiviteter i förskolan har fokuserat på själva 

bilderna, alltså resultatet och mindre på skapandeprocesserna enligt Änggård (2005). Därför 

har hon i sin avhandling fokuserat på bildaktiviteter som en helhet bestående av produkt, 

processer och sammanhang då hon menar att alla tre delar behövs för att få en förståelse för 

barnens meningsskapande. Hennes avhandling är bygger på ett barnperspektiv. Änggård 

(2005) beskriver förskolan som en speciell kontext och hur det sociala samspelet sker i ett 

sammanhang som det då är viktigt att förstå. Vidare beskriver hon att bilder får olika mening i 

olika kontexter och speciella funktioner utifrån de sociala sammanhang de används i. Änggård 

(2005) beskriver att hon ser på livet på förskoleavdelningarna hon observerade under sin 

undersökning som ett slags flöde där barn och vuxna möts och där olika händelser hänger 

ihop. För att se hur olika händelser hängde ihop så var det viktigt att de observationsperioder 

hon hade på förskolorna var sammanhängande (Änggård, 2005). Det som Änggård (2005) 

beskriver som ett slags flöde liknar det Lenz Taguchi (2012) kallar sammanflätade 

tillblivelser. Sammanflätande tillblivelser är det Lenz Taguchi (2012) menar kan förstås som 

mellanrummen och det som produceras som en effekt av intra-aktiviteter, alltså ömsesidig 

transformation eller påverkan.  

 

Något som även påverkar bildskapande i förskolan är det materiella. Allt som finns runt 

omkring, miljön och material. Detta beskriver även Lenz Taguchi (2012) när hon uttrycker att 

ting inte är passiva material som vi bestämmer oss för att använda utan de är istället aktiva 

medaktörer som samhandlar med oss. Lärandet är därigenom ett resultat av detta 

samhandlande mellan en rad olika aktörer. Det materiella i form av lokal, material och 

möjlighet att organisera verksamheten i tid och rum är en förutsättning för pedagogers arbete. 

Dessa materialiteter samhandlar med våra kroppar och påverkar den pedagogiska praktiken 

och det gör även de idéer om vad lärande är som pedagogen har med sig. Relationen mellan 

materialiteten och språket i form av tänkande, mening och betydelse är därför en förutsättning 

för lärandet. 

 

 

 

Hänryckning och uppslukande i nuet 

Änggård (2005) gjorde sin studie ur ett barnperspektiv och därför ställdes frågor till barnen 

om deras bilder och samlade in material genom att filma barnen under bildaktiviteter i 

förskolan samt göra fältanteckningar. Barns bildskapande har mycket gemensamt med barns 



 

6 

 

fantasilek, tillexempel är allt möjligt och det muntliga berättandet är en viktig del. Berättandet 

kan ändra riktning åt olika håll och sluta på det sätt som barnet vill. När barn berättar om sina 

bilder använder de sig också gärna av gester, miner och olika ljud. När barnen blir hänryckta 

och alldeles uppslukade av sina bilder så är detta även ett viktigt kännetecken som man kan se 

i barns lek (Änggård, 2005). I sin studie kunde Änggård även se att barnens bildaktiviteter 

kunde vara såväl sociala som något man gör när man vill ha lite tid för sig själv att kunna dra 

sig undan. Bildskapande erbjuder barnen en aktivitet där de kan få vara ifred (Änggård, 2005). 

Sysslolöshet kan av pedagogerna uppfattas som negativt då pedagogerna inte vill att barnen 

ska springa runt till synes planlöst inomhus, bildskapande kan vara ett sätt att bryta detta. I sin 

analys av barns bildaktiviteter i förskolan så fann Änggård (2005) att de inrymmer 

motsägelser och ambivalens. Dels så handlade det om kravfylldhet kontra kravlöshet 

såtillvida att det fanns en prestigefylldhet kring bildskapandet där barnen inte ville tappa 

ansiktet gentemot varandra och uppfattas som liten eller inkompetent. Men samtidigt var 

bildskapandet fullt av fantasi och lekfullhet. Dels så såg hon också motsägelser i form av 

individualism och kollektivism genom att barnen ofta såg på bildaktiviteterna som kollektiva 

projekt medan pedagogerna bemötte dem som individuella. Det fanns också en motsägelse i 

att barnen visade bestämda åsikter om vad som var fint samtidigt som de uttryckte att man får 

göra som man vill. Skoog (1998) beskriver hur en av pedagogerna under en observation får 

höra att ett barn frågar var huvudet är på en björn som ett annat barn målar. Pedagogen säger 

att huvudet är där, men barnet uttrycker då att det inte ser ut som en björns huvud. Då 

förklarar pedagogen att när just detta barn målar så ser björnens huvud ut så och när du målar 

ser det ut på ett annat sätt. Förskollärarna ifrågasätter inte heller någonsin barnens bilder utan 

det barnet säger att bilden föreställer, det föreställer bilden (Skoog, 1998). 

 

Pedagogrollen - leda i bildskapande 

Skoog (1998) beskriver syftet med sin avhandling att skapa en förståelse för hur förskollärare 

arbetar med bildaktiviteter. Studien ska ge en helhetsbild av syfte, innehåll, upplägg och sättet 

att leda. Hon tittar också efter variationer och mönster i förskollärarnas arbete med bild. 

Studien är mer fokuserad på förskollärarna och i viss mån aktiviteterna, barnen har en mer 

undanskymd roll. Skoog (1998) redogör för olika strömningar och teorier som påverkat 

svensk bildpedagogik såsom exempelvis Fröbel, Alva Myrdal, Elsa Köhler som var inspirerad 

av John Dewey samt Stina Sandels och Maria Mobergs bok ”Barnträdgården”. Det finns 

förstås ännu flera som har influerat bildpedagogiken i förskolan fram tills idag. I sin studie 

finner Skoog (1998) två sorters bildsamtal, dels när barn och pedagoger talar om vad bilder 

föreställer och dels när de talar om vad barnet eller förskolläraren tycker att bilden ser ut som.  

 

I sin studie redogör Skoog (1998) för tre olika sätt som förskollärare arbetar med bild som 

hon upptäckt, dessa kallar hon trädgårdsmästaren, instruktören och pedagogen. 

Trädgårdsmästaren innebär ett kravlöst skapande där processen är viktigare än resultatet, det 

är ett experimenterande med material och det måste inte ”bli något” förutbestämt resultat. 

Varken modeller eller imitation förekommer. Syftet är att ha roligt och utforska nya material. 

Förskollärarens roll är relationsskapande, lugnande och hjälpande. Instruktören innebär att 

förskolläraren är väldigt aktiv genom att instruera och själv visa hur det går till. Syftena med 

dessa övningar var olika såsom att måla av vackra saker, träna sin munmotorik, göra saker 

med händerna, se att det kan bli något fint och även här att prova på nya material. Det var 
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olika syften med olika övningar. Förskolläraren talar om vad barnen ska göra och hur det ska 

gå till. Pedagogen innebär att barnen får använda sin fantasi, sina inre bilder och att försöka 

minnas. Bildsamtal där barnen berättar vad deras bilder föreställer är vanliga. Syftet md 

övningarna är kognitiva och tillexempel att lära sig att blanda färger, självporträtt eller arbeta 

med ett tema (Skoog, 1998). Skoog (1998) kunde se att vissa bildaktiviteter i hennes 

undersökning kan tillskrivas vissa instrumentella syften såsom att träna munmotoriken eller se 

om barnen kan avbilda sig själva men de hade också bildpedagogiska inslag. Skoog (1998) 

konstaterar även att vad som gör en aktivitet instrumentell snarare än estetisk inte alltid är så 

lätt att avgöra. I sin undersökning kunde Skoog (1998) se såväl stark som svag styrning och 

hon finner att alla de bildaktiviteter hon observerat i sin undersökning har kvaliteter.  

 

Bendroth Karlsson (1996) beskriver begreppen guidning och styrning enligt sitt sätt att se på 

dessa. Hon menar då att guidning är relaterat till i första hand ämneskunskap och en 

mästarroll medan styrning är relaterat till makt och auktoritet. Med guidning får deltagarna 

med sig kunskap som exempelvis hur man hanterar material och tekniker, eller mentala 

redskap genom samtal och andra synsätt. Med styrningen formas aktiviteten, antingen av 

läraren om den är lärarstyrd eller av eleven om den är elevcentrerad, eller av båda gemensamt 

med läraren som vägledare i dialogiskt samspel. Aktiviteten kan styras utan att eleven får 

någon guidning om läraren inte har de rätta kunskaperna, men ändå styr aktiviteten. Både 

guidning och styrning kan ske i varierande grad. Vanligt är att det handlar om en relation 

mellan styrning och guidning och att det finns delar av båda i varierande grad i de flesta 

bildaktiviteter. 

 

Bendroth Karlsson (1996) har genom att analysera dialogiskt samspel mellan elever och lärare 

i lärarledda bildaktiviteter försökt få svar på sina frågor angående vad som stimulerar kontra 

vad som utgör hinder för estetisk bildaktivitet. Hennes undersökning syftar till att ta reda på 

hur vi på bästa sätt stödjer barnens kompetens att genom bild visualisera sina tankar, känslor, 

berättelser och erfarenheter. Förskolan ska enligt styrmedlen ge alla barn grundläggande 

erfarenhet av estetisk verksamhet och inom den pedagogiska diskursen är man ense om att 

bans skapande är viktigt. De bildaktiviteter som undersökts har varit uteslutande styrda, detta 

betyder dock inte att de lärarledda aktiviteterna är vanligast i förskolan, snarare tvärtom, 

menar Bendroth Karlsson (1996). En del av min egen studie är att ta reda på hur de 

bildskapande aktiviteterna ges ett värde i sig och Bendroth Karlsson (1996) beskriver att ett 

av resultaten av hennes analyser är att bildprojekt ofta får ett annat huvudinnehåll än bild och 

att karaktären på aktiviteten primärt inte är estetisk. Då är även lågstadiet med i hennes 

undersökning och inte enbart förskolan. Ibland har det i hennes undersökning blivit 

synliggjort att bildaktiviteterna blivit ”icke-bild” aktiviteter. I ”icke-bild” aktiviteterna finns 

dock en potential till pedagogisk utveckling hävdar Bendroth Karlsson (1996 s. 285). Enligt 

Bendroth Karlsson (1996) så förhindrar monolog av lärare som ställer anspråk på att veta vad 

som är rätt och därigenom äga meningen själv att barnen kan gå in i en dialog med materialet. 

Barnen blir då inställda på att förstå hur läraren vill att det ska bli, vad som är lärarens 

mening. Medan en dialog under bildskapande aktiviteter med undersökande karaktär istället 

öppnar upp för att tillsammans hitta en mening. Bendroth Karlsson (1996) belyser också 

risken med att till punkt och pricka genomföra bildaktiviteter så som det var planerat, kanske 

av rädsla för att improvisera, det kan nämligen göra aktiviteten obegriplig för barnen eller 

riskera att inte fånga barnens intresse. Då kan det bli så att barnen istället utvecklar egna 
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emanciperande projekt, vilket visserligen inte behöver vara negativt.  Bendroth Karlsson 

(1996) har kommit fram till att den pedagogiska hållningen man har är situerad, alltså knutet 

till det institutionella sammanhanget man befinner sig i och de aktiviteter man utför, och 

handlar därför inte om medfödd förmåga eller oförmåga. Modet att leda skapande verksamhet 

kräver kunskap och erfarenheter, därför ju mer egna sinnliga erfarenheter en lärare får desto 

mer vågar och kan hon improvisera i sin guidning kring skapandearbetet. 

 

Estetiska lärprocesser är ett viktigt undervisningsområde och därför har Malmström (2013) 

undersökt vilket stöd det har samt hur stödet gestaltas i läroplaner och bakgrundstexter till 

läroplaner. De resultat som framkommit har visat tydligt att dokumenten beskriver estetikens 

möjlighetsvillkor och att barn och elever på alla olika nivåer ska erbjudas möjlighet att 

uttrycka sig med andra uttryckssätt än de verbala. Likväl så visar styrdokumenten stor 

variation i djup när det kommer till konstituerade begrepp som potentialer i stöd till hur 

kunskapsområdet estetiska lärprocesser ska formeras i framtidens förskola och skola. 

  

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Jag har valt att se på min undersökning utifrån sociokulturell teori. Bendroth Karlsson (1996) 

menar att förskoleperioden är betydelsefull då den tidiga socialisationen är viktig ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Lev S. Vygotskij är upphovsman till det sociokulturella 

perspektivet på lärande som beskriver hur alla människor lär sig hela tiden i alla sociala 

sammanhang. Man lär sig olika saker i olika sammanhang. En som utvecklat sociokulturell 
teori i Sverige är Roger Säljö. Säljö (2000) beskriver att lärandet sker i samspelet mellan 

människor när de intresserar sig för hur individen eller gruppen tillägnar sig och använder sig 

av fysiska och kognitiva resurser. Kunskapen lever först i samspel mellan människor och blir 

sedan en del av den enskilde individen och den individens tänkande och handlande. Inom det 

sociokulturella perspektivet så använder man termerna redskap eller verktyg och de kan vara 

språkliga, fysiska och intellektuella. Dessa verktyg används för att förstå och agera i 

omvärlden. Fysiska redskap är olika artefakter som människan har uppfunnit för att underlätta 

och effektivisera på olika sätt. Det sociokulturella perspektivet beskriver hur vi tillägnar oss 

resurser för att tänka och praktiskt utföra projekt om är en del av kultur och omgivning (Säljö, 

2000). Denna teori passar bra in på mitt undersökningsområde då bildskapande är en stor del 

av kulturen i samhället. På förskolan är barnens bildskapande en del av deras kultur. Att barn 

lär av varandra är tydligt, både i Änggård (2005) och Lind (2010) finns bilder på barns 

egengjorda bilder som påminner mycket om varandra. I vissa fall är det mycket tydligt att de 

suttit bredvid varandra därför att bilderna är så väldigt lika. Jag ser på detta som ett socialt 

skapande som går att koppla till sociokulturell teori. Vygotskij utvecklade även begreppet den 

proximala utvecklingszonen som innebär skillnaden mellan vad en individ kan klara av själv 

och med hjälp av någon som kan mer. Genom att göra till en början utföra något med hjälp av 

någon som kan mer så utvecklas den egna förmågan gradvis. Därför ansåg Vygotskij att det 

var mycket viktigt inom utbildning att ge barn upplevelser inom den proximala 

utvecklingszonen i led att utveckla deras egen inlärning (Imsen, 2000). Jag tänker att det är 
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det som sker när barnet ser ett annat barn i förskolan som kan rita något speciellt som barnet 

också vill kunna rita, då tar de in och lär av varandra. Säljö (2000) lyfter även att allt lärande 

inte alltid är av godo, människor kan också lära in dåliga beteenden från varandra exempelvis 

olika fördomar om andra eller att slösa med jordens resurser. I förskolans värld tänker jag att 

barn kan ta till sig mindre önskvärda beteenden med inspiration från varandra i de olika 

bildaktiviteterna, kanske särskilt om pedagogerna inte lyckats fånga deras intresse. Då kanske 

de är oförsiktiga med materialet eller stör varandra och gör hyss. 

 

Det viktigaste kulturella redskapet enligt Vygotskij är språket, den intellektuella utvecklingen 

har sin uppkomst i språk som socialt fenomen. Redan från födseln kommunicerar barnet på 

olika sätt med de vuxna som har hand om barnet, i början genom blickar, mimik, rörelser och 

olika ljud. Det gryende språket är byggstenar för tänkandet, därav pratar små barn ofta med 

sig själva om saker de gör (Imsen, 2000). Vygotskij beskriver hur barn förhåller sig till att 

teckna och prata om vad de har tecknat genom att de minsta barnen först gör en teckning för 

att se vad det blev och sedan ser vad det föreställer. Vartefter barnen blir äldre kan de på 

förhand berätta vad de ska teckna och sedan genomföra det. Språket bidrar till att 

handlingarna blir mer oberoende av de faktiska förhållandena och det blir möjligt att hitta på 

sådant som inte hör direkt till situationen. Hos de vuxna har det egocentriska talet utvecklats 

till en tyst inre monolog. Det är sedan grunden för självreflektion och medvetenhet (Imsen, 

2000). Vygotskij förklarar begreppet mediering såsom att språkliga tecken blandas in i 

förhållanden mellan stimulering och handling. Vygotskij menade att denna typ av mediering 

är grundläggande för alla högre psykologiska processer (Imsen, 2000). Säljö (2013) menar att 

alla samtal är uttryck för mediering och att människor ständigt på sätt och vis är medierande 

resurser för varandra i interaktion. Detta sker även med blickar, tonläge och beskrivningar av 

händelser. Bendroth Karlsson (1996) beskriver att bilddialoger förekommer i två faser, dels 

barnets möte med materialet som kan ses som en dialog och dels barnets möte med sina 

kamrater och pedagoger via bilden i dialog kring bilden. 

 

Vidare framställer Säljö (2013) hur människor idag interagerar med fler människor under ett 

par dagar än vad många gjorde under hela sitt liv för ett par hundra år sedan och då är även 

skillnaderna i bakgrund och erfarenheter också större hos människorna man möter nuförtiden. 

Barn möter idag tidigt fler människor genom förskolan, där 83% av alla barn mellan 1 - 5 år 

är inskrivna. Institutionaliseringen betyder att människor idag måste lära sig att agera i olika 

sammanhang med olika förutsättningar menar Säljö (2013). Vi agerar olika i olika 

sammanhang utifrån vilka förväntningar vi upplever att omgivningen har på oss och det gäller 

även barn, även om de givetvis är barn i en mer allmän mening som Säljö (2013) uttrycker det 

så finns även situerade identiteter också för barn såsom flicka/pojke och kamrat exempelvis. 

Det betyder att även barn som går i förskolan kan bete sig på ett annorlunda sätt på förskolan 

mot hur de gör hemma. Eftersom miljön och vilka som barnen har omkring sig påverkar 

barnens sätt att vara och tänka så kan det även påverka hur bildskapandet blir meningsfullt för 

dem då de är i förskolan. Att skapa tillsammans på ett socialt sätt kan vara viktigare på 

förskolan med kamraterna än vad det är hemma tillsammans med småsyskon och föräldrar. 

Det finner även stöd i Änggårds (2005) avhandling där hon beskriver en kulturkrock mellan 

de vuxna pedagogernas inställning till bildskapande och barnens. De vuxna ser bildskapandet 

som ett individuellt projekt som handlar om självuttryck medan barnen ser bildskapandet som 
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ett mestadels kollektivt projekt. De vill skapa bilder tillsammans med andra barn och de vill 

göra bilder som liknar varandras.  

 

Barnen i förskolan socialiseras in i en bildvärld både som skapare av egna bilder och som 

betraktare av andras (Bendroth Karlsson,1996). Ett viktigt begrepp inom sociokulturell teori 

är mediering, det vill säga samverkan mellan människor och de kulturella redskap de 

använder. Det är både fysiska och intellektuella redskap som används först i ett socialt 

sammanhang och sedan inom varje person. Bildaktiviteter såsom skulpturer, målningar och 

teckningar kan ses som kommunikativt symbolspråk och intellektuella redskap i människors 

kulturer. Bendroth Karlsson (1996) menar att då barns bildskapande bakåt i historien har 

fokuserat mycket på utvecklingsstadier så har betydelsen av det sociokulturella synsättet 

åsidosatts. I förskolan samspelar barnen med varandra och med pedagogerna och Vygotskij 

menar att det är i interaktionen som barnen får redskap för såväl tanke som handling, detta 

sker först på ett socialt plan och sedan på ett psykologiskt plan i en formande process 

(Bendroth Karlsson, 1996). Förutom att undersökningen granskas utifrån sociokulturell teori 

så granskas den även utifrån Lenz Taguchi (2005) och begreppet ”bra hörstyrka” som jag 

nämner i inledningen och även det intrinsikala värdet som jag har beskrivit ovan. 

 

 

 

 

Individuell utveckling och scaffolding 

Vygotskij menade att individen måste förstås i tid och rum och uttryckte detta genom att det 

endast är i rörelse som en varelse visar vad den är. Därigenom kunde ta till vara på den 

historiska aspekten att se hur en individ har utvecklats över tid. Detta perspektiv i hans teori 

har kallats för genetisk metod utan att ha att göra med gener i biologisk mening, det handlar 

istället om att förstå människan i en individuell och kollektiv historisk utveckling (Imsen, 

2000). Vygotskij hade som utgångspunkt att all utveckling och allt tänkande har sin början i 

social aktivitet, det sociala kommer först och sedan kommer det individuella. Vygotskij 

använder sig av begreppet redskap för att förklara hur människor tillägnar sig kultur och 

gemensamma kunskaper. Undervisning i den proximala utvecklingszonen kallas även 

scaffolding och innebär att stödet anpassas efter barnets behov (Imsen, 2000). Scaffolding är 

ett begrepp från Vygotskij och Jerome Bruner. Vygotskij menade att glädjen är det viktigaste 

kännetecknet för barns lek och att leken uppstår för att barnet inte kan få alla sina behov 

uppfyllda och därför skapar de en imaginär aktivitet. Det som sker i leken är att barnet höjer 

sig över miljöns fysiska begränsningar (Imsen, 2000), detta relaterar jag till bildskapandet 

som också gör att barnet får fria tyglar att hitta på en egen ”värld” när de skapar. Det som inte 

är möjligt i verkligheten kan bli det i barnets teckning, bilar kan flyga och solen kan var grön 

eller så finns det eldsprutande drakar. I förskolans läroplan står det att barnen ska få utveckla 

sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (Skolverket, 2016). 
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

Datainsamlingsmetod och val av deltagare 

Jag har valt att göra semistrukturerade intervjuer i denna undersökning och det är en kvalitativ 

metod. Semistrukturerade intervjuer innebär att man utgår ifrån sitt frågeområde, men också 

öppnar upp för att intervjun ska likna ett samtal och att intervjupersonen kan styra till viss del 

i vilken ordning saker kommer upp. Intervju är sannolikt den mest använda metoden i 

kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Kvalitativa metoder syftar till att ge en djupare förståelse 

för det man vill undersöka genom människors känslor, tankar, upplevelser och uppfattningar 

kring det fenomen som ska undersökas. Det finns även kvantitativa metoder, men de är mer 

användbara för siffror och statistik som kodas och bearbetas, vilket inte är användbart i denna 

undersökning. Kvalitativ forskning brukar var mer inriktad på ord än på siffror (Bryman, 

2011). Mina intervjufrågor har varit öppna och jag öppnande mer allmänt och sedan smalnade 

av frågorna till att mer specificera mitt syfte och mina frågeställningar. Till undersökningen 

användes intervju som metod då jag vänder mig till förskollärare och vill veta hur de tänker 

kring det ämne jag valt. Metoden har fungerat väl då jag kunnat anpassa mig efter 

informanten och intervjuerna fått karaktär liknande ett samtal och då får jag ta del av de 

tankegångar de har kring sitt arbete med bild i förskolan, därför tjänade metoden mitt syfte 

väl. När man vänder sig till vuxna, i detta fall förskollärare så är intervju en användbar metod 

då informanterna själva får formulera sig, då kan också svaren variera stort. En nackdel kan 

vara att en del tillfrågade tyckte sig ha svårt att finna tid för en intervju med hänvisning till att 

de hade mycket annat att arbeta med vid tillfället. En annan nackdel kan vara att med öppna 

intervjufrågor så kan svaren sväva ut och komma bort från själva intervjufrågorna. Men andra 

intressanta saker kan komma upp istället som ändå kan visa sig användbara i studien. Det kan 

även bli svårare att sammanställa och jämföra svaren från intervjuerna med öppna frågor. Men 

fördelarna överväger då jag anser att intervju är en bra metod för att få ta del av pedagogernas 

tankar och åsikter.  Med en öppen intervju så beskriver den tillfrågade sitt sätt att uppfatta 

fenomenet och resonerar med sig själv och vad hen tycker är betydelsefullt. Informanten 

beskriver sin egen bild av verkligheten och intervjun ger data som ökar förståelsen för 

människors, i detta fall pedagogers, subjektiva erfarenheter (Lantz, 2013). Vidare menar Lantz 

(2013) att vid öppna intervjuer söker den som intervjuar på empatisk väg att följa individens 

tänkande och att den som utför intervjun genom följsamhet gör det möjligt att förstå hur och 

på vilket sätt den sociala verkligheten är konstruerad och ordnad ur respondentens perspektiv. 

 

Urval 

Till studien valdes totalt fem förskollärare och barnskötare i en mellanstor kommun i de 

mellersta delarna av Sverige. Mitt val blev att ha med både förskollärare och barnskötare 

därför att jag tyckte att det viktigaste var deras intresse för bild och att de hade erfarenhet av 

att arbeta med bildaktiviteter med barn i förskolan. Från början riktades mitt intresse enbart 

till förskollärare men under arbetets gång har jag även mött barnskötare med stort intresse för 
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bild så därför intervjuades både förskollärare och barnskötare. Två av de förskolor där 

intervjuerna gjordes är belägna på landsbygden och tre i stadsmiljö.  

 

 

 

Etiska överväganden 

Vid intervju som datainsamlingsmetod finns en rad etiska överväganden att göra, några av 

dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att jag informerar de berörda om syftet med min 

undersökning, att deltagandet i undersökningen är frivilligt och vilka moment som ingår i 

undersökningen (Bryman, 2011). Detta gjordes genom att först skicka ett dokument via e-post 

till förskolecheferna med en förfrågan om att få göra intervjuerna och med en beskrivning om 

undersökningens syfte och vem jag själv är, se bilaga 1. Sedan ett dokument via e-post riktat 

till förskollärarna med ett liknande innehåll och med en samtyckesblankett, se bilaga 2. 

Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Bryman, 2011) 

och i min studie är alla medverkande vuxna så därför behövs inte vårdnadshavares 

godkännande. I samtyckesblanketten framgår att de när som helst kan dra sig ur utan att 

behöva uppge orsak och där skrev de under att de ville delta i undersökningen genom en 

intervju. För att få genomföra intervjuer kring en viss aspekt inom förskolan behövs både 

förskolechefens och förskollärarens informerade samtycke (Lövdahl, 2014).  Nyttjandekravet 

innebär att de data jag samlar in endast ska användas till min egen undersökning. Det betyder 

även att när undersökningen är klar så förstörs allt insamlat material, ljudfiler sparas inte, inte 

heller anteckningar eller annat som framkommit i undersökningen. Detta för att garantera att 

inga obehöriga får del av undersökningen och för att säkra att informanterna garanteras 

konfidentialitet, det vill säga att de inte går att känna igen (Löfdahl, 2014). Bryman (2011) 

beskriver etiska dilemman som kan uppstå i intervjusammanhang såsom inkräktning på 

privatlivet och att det kan förekomma någon skada för deltagarnas del. Detta blev dock inte 

några problem vid mina intervjuer då samtalsämnet upplevdes som okomplicerat av såväl mig 

själv som av informanterna. Men med det menas inte att ämnet inte upplevdes som viktigt och 

angeläget, snarare tvärtom, det är bara inte av känslomässigt betungade natur. Bildskapande 

upplevdes som en rolig och viktig del av informanternas yrkesutövande. Eftersom det känns 

mest etiskt riktigt och att informanterna ska få en chans ändra sina svar om de önskar samt att 

de ska se så att jag förstått dem rätt så får de en nedskriven version av intervjun och sina svar 

skickat till sig via e-post efter intervjun, detta ser jag som en form av validering. 

 

Ny kunskap är värdefullt för såväl individen som samhället och Vetenskapsrådet (2017) 

beskriver en rad avvägningar som måste göras för den som bedriver forskning, bland annat 

om etik och moral. Vetenskapsrådet (2017) ger en framställning av det forskningsetiska 

området och beskriver bland annat vikten av informerat samtycke som blivit en viktig 

beståndsdel i denna undersökning för att informanterna ska veta sina rättigheter, vad syftet 

med undersökningen är, hur undersökningen kommer att gå tillväga och att det insamlade 

materialet endast kommer att användas i den här undersökningen. 
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Genomförande 

Efter att förskolecheferna och pedagoger informerats så hade jag tillslut det önskade antal 

pedagoger som hade tackat ja till att delta i undersökningen. Jag bestämde i dialog med 

pedagogerna datum och tid för intervjuerna. Det var vanligt att pedagogerna först ville visa 

mig runt lite i lokalerna och visa bland annat var de brukar vara med barnen vid bildaktiviteter 

som exempelvis målarrum eller ateljén. Det är intressant för min undersökning att se de olika 

miljöerna för bildskapande som finns i förskolorna och hur dessa kan se helt olika ut då Lenz 

Taguchi (2012) menar att de ting vi omger oss med inte är passiva, utan istället aktiva 

medaktörer som samhandlar med oss. Vi satte oss i ett rum där vi kunde prata ostört och så 

spelade jag in intervjun med min telefon. Jag avslutade intervjun med att fråga om det var 

något mer som informanten ville tillägga. Kvale & Brinkmann (2012) beskriver att den frågan 

ger informanterna tillfälle att ta upp sådant som hen tänkt på under intervjun och att denna 

uppföljning sannolikt fortsätter efter att inspelningen slagits av och så blev ofta fallet 

eftermina intervjuer även om inte några av de viktigaste delarna för undersökningen framkom 

just då. Hade nya intressanta delar framkommit undertiden som inspelningen inte var igång så 

bör man enligt Kvale & Brinkmann (2012) ur ett etiskt perspektiv be om tillstånd att få 

rapportera om dessa mer informella delar av intervjun.  

 

Databearbetning 

Jag lyssnade igenom de inspelade intervjuerna noga var för sig och skrev ner alla frågor och 

svar. Sedan fick informanterna se sin intervju nedskriven. Efter det så gjorde jag ändringar om 

det var något som informanten ville ändra. Intervjuerna analyserades utifrån sociokulturell 

teori. I ett sociokulturellt perspektiv så är att lära att tillgodogöra sig samhällets samlade 

kunskaper och färdigheter och det är genom att tillägna sig sådana färdigheter som individen 

utvecklas till att bli en kulturvarelse med vissa förmågor (Säljö, 2013). Sedan arbetade jag 

med mitt insamlande material för att hitta gemensamma nämnare i svaren och det som stack 

ut eller om det var något som jag upplevde som oväntat. Kvaliteten på de ursprungliga 

intervjuerna är avgörande för kvaliteten på analysen och rapporteringen (Kvale & Brinkmann, 

2009). Jag fick positiv feedback på de intervjufrågor jag hade gjort. 

 

 Det var väldigt bra frågor du skapat. Och det är så roligt och utvecklande att sätta på ord på det man gör.  

”Pedagog 3”. 

 

 

Reliabilitet och validitet 

Validitet kan kontrolleras genom att undersöka i vilken utsträckning vi undersöker det som var 

tänkt att undersökas. Validiteten är hög om man mäter det som man avsåg att mäta. Det finns 

två tester för att pröva validitet, begreppsvaliditet och kriterievaliditet. Kriterievaliditet 

innebär att forskaren använder sig av olika operationella definitioner för samma teoretiska 

begrepp och om då resultaten blir desamma oavsett vilken operationell definition som 

används så brukar det vara ett bra tecken när det gäller kriterievaliditet. Begreppsvaliditet 

prövas genom att forskaren formulerar en hypotes kring det som ska mätas och undersöker 
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om hypotesen får stöd när den operationella definitionen av egenskapen används (Bjereld, 

Demker & Hinnfors, 2009). Reliabilitet innebär att resultatet ska bli detsamma oavsett vem 

som gör undersökningen och vara detsamma vid upprepade kontroller. Vid kvalitativ 

forskning kan andra termer behövas än vid kvantitativ forskning när det gäller att bedöma 

kvaliteten och dessa har då kallats vederhäftighet eller tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 

2011). Validiteten i min undersökning säkrades genom att jag skickade en nedskriven version 

av den inspelade intervjun innehållandes den enskilde informantens svar på frågeställningarna 

till var och en av deltagarna efter att jag gjort intervjun så att de kunde se att jag uppfattat dem 

korrekt och för att ge de men chans att ändra något om de önskade. Genom att pedagogerna 

fick se hur jag återgett deras egna svar på intervjufrågorna så kunde pedagogerna också se att 

det som skulle mätas eller undersökas också var det som gjordes, att de kunde känna igen det 

de själva bidragit med. Jag har återgett informanternas svar så korrekt som möjligt med tanke 

på validiteten och informanternas förtroende. Bidrog till validiteten i denna studie gjorde att 

informanterna gavs tid samt lugn och ro att svara på intervjufrågorna och att de använde sig 

av sina egna ord. Vi kunde utföra intervjuerna utan att någon störde eller försökte påverka 

svaren. Då frågorna är öppna så styrde informanten vad som skulle sägas till stor grad så att 

deras personliga åsikter kom fram. 
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Resultat och analys 
 

Jag har intervjuat fem pedagoger som alla arbetar på varsin förskola i samma kommun och 

alla dessa fem tycker att deras förskola har bra förutsättningar för att arbeta med bild med 

barnen. Jag har valt att presentera vissa av de uttalanden mina informanter gjorde som 

belysande exempel för det område som texten behandlar. Alla fem förskolorna är kommunala 

och två av dessa har en Reggio Emilia inspirerad pedagogik. De som inspirerats av Reggio 

Emilia talade om att hundraspråkigheten (begrepp som användes av ”pedagog 3” och syftar på 

att barn sägs ha hundra olika språk inom Reggio Emilia) är viktig och att den uppmuntrar till 

kreativitet. 

 

Reggio Emilia står mycket för bild och skapande, att man får jobba med flera olika uttryckssätt, hela 

kroppen. Bilden är en stor del, ett sätt att dokumentera en känsla, en upplevelse eller en idé. ”Pedagog 3”. 

 

Material, tillgänglighet, variation och återbruk 

 

Informanterna belyser att de har bra förutsättningar för bildskapande genom att de har flera 

ateljéer, att de besöker kreativa återvinningscenter och hämtar material där, att de tänker på att 

materialet ska vara tillgängligt för barnen och att miljöerna ska se estetiskt inbjudande ut för 

barnen. När det kommer till vilken typ av material som de tycker är viktigast för barnen att ha 

tillgång till så kan man se ett mönster i svaren av både färdigt och ofärdigt material. Med 

ofärdigt material menar jag material som är återvunnet, återbrukat eller naturmaterial. 

Återbrukat material och naturmaterial som nämns är toarullar, knappar, plastgafflar, kapsyler, 

kartong, band och kottar. Mer klassiska material för bildskapande och kreativt skapande 

nämns också såsom flaskfärg, lim, paljetter, silkespapper, rollar, stämplar, penslar, pennor, 

lera, vattenfärger. Flera nämner också olika sorters papper i olika storlekar, att det är viktigt 

med rätt sorts papper för olika aktiviteter. Återbruksmaterial nämns återkommande, men en 

pedagog nämner att pedagogerna på förskolan som hon arbetar på även fått gå på 

föreläsningar om giftfri förskola och att det fått henne att tänka på vad de kan använda för 

återbruksmaterial i förskolan och vad de bör undvika att använda. En pedagog berättar även 

att en digital hörna håller på att utvecklas i en del av ateljén. Flera av pedagogerna talar om att 

det är bra att introducera nytt material för barnen så att de även lär sig att vara rädda om 

materialet och ta hand om det efter de använt det. Flera av pedagogerna berättar att 

flaskfärgerna och flytande lim på flaska är något som barnen måste få hjälp att plocka fram, 

de flaskorna står ofta högt upp eller undanplockade för att många barn behöver hjälp att 

hantera flaskorna som ofta är ganska stora och det kan var svårt för barnen att hälla upp en 
lagom stor mängd. Även lera kan de behöva hjälp att ta fram om den ligger i påsar med knutar 

eller lådor med lock som är svåra för baren att få upp. Annars har barnen oftast fri tillgång att 

själva plocka fram bildskapande material enligt pedagogerna i min undersökning. 

 

I undersökningen har det blivit tydligt för mig att bildaktiviteterna i förskolan idag ofta ligger 

nära bygg- och konstruktionsaktiviteter i och med att barnen skapar så mycket med återvunnet 

och återbrukat material. Pedagogerna beskriver att barnen inte bara målar, utan de fogar 
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samman och staplar saker på varandra med mera och deras skapande blir då ofta inte rena 

bildprojekt utan liknar bygg- och konstruktionsaktiviteter mycket. Denna typ av skapande 

beskrivs som mycket uppskattat av pedagogerna. ”Pedagog 1” beskriver och visar ett projekt 

som pågår vid tillfället för mitt besök där barnen bygger hus av kartonger och tillverkar små 

möbler till husen. 

 

Alla pedagoger som intervjuats tycker att det är betydelsefullt med en variation i material och 

variation kring vilka bildskapande aktiviteter som barnen får göra. De uttrycker att det kan bli 

så att barnen slentrianmässigt ofta målar med vattenfärger exempelvis och de vill gärna att 

barnen provar olika tekniker istället. En pedagog tycker att det är viktigt att ha mycket olika 

återbruksmaterial för att få en variation. En annan pedagog beskriver hur mycket som ska 

innefattas i vilket material som än väljs, i bakhuvudet ska pedagogen ha ett ekologiskt 

förhållningssätt samt tänka på läroplanen och värdegrunden. Förskolan beskrivs av 

pedagogerna som barnens arbetsplats och därför är det viktigt att det mesta finns tillgängligt i 

barnens nivå så att barnen blir så självständiga som möjligt. Att det finns tillgång till olika 

material så som textil och olika typer av kritor och färger är viktigt enligt pedagogerna. Att 

barnen får experimentera med olika blandtekniker. Målandet kan också vara en del av en 

process efter att barnen har snickrat, då vill de dekorera det de snickrat ihop berättaren 

pedagog. 

 

Det är viktigt att barnen har tillgång till olika typer av material så att de inte blir påverkade att bara göra 

en viss sak, barnen får då använda sin fantasi för att skapa. Det är bra att ha en variation i aktiviteterna så 

att barnen får prova på flera olika saker. ”Pedagog 4”. 

 

En pedagog berättar att hon alltid vill se till att det är snyggt och påfyllt med material innan 

hon går hem för dagen så det ser inspirerande ut för barnen när de kommer morgonen efter. 

Hon tänker på att det ska var lockande och vackert. Hon tänker på estetiken när hon 

iscensätter bord exempelvis. Hon har då ibland upptäckt att det hon tycker är vackert och 

inspirerande kanske inte barnen alls tycker på samma sätt om. Men det är ändå viktigt att 

tänka på tycker hon att det ska se inbjudande ut men att yrket innebär en hög arbetsbelastning 

och ibland kanske inte det barnet söker finns lättillgängligt för att hon inte hunnit förbereda så 

som hon hade velat. 

 

Bildskapande aktiviteter i projekt 

När det gäller om bildaktiviteter får för mycket eller för lite utrymme i förskolan så anser 

ingen av informanterna att det får för mycket plats, men två tycker att det får för lite och att de 

skulle önska att det fick mer utrymme tidsmässigt, medan de andra uttrycker att det aldrig kan 

bli för mycket av bild i förskolan för att barn mår bra av det. Även att det är upp till 

pedagogerna och att det finns individuella skillnader men att det gäller för pedagogerna att 

vara tillåtande och erbjuda barnen en bredd av upplevelser genom bildskapande. Pedagogerna 

beskriver att i förskolan så arbetar de i projekt med barnen och då vävs ofta bildskapande 

aktiviteter in i projekten. En del av pedagogerna tycker att det är svårt att få in bildskapande i 

en del projekt, medan det har varit mycket bildskapande i andra projekt. En del av 
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pedagogerna beskriver att bildskapande blir en del av projekten i förskolan hela tiden och att 

det är så de arbetar att de bearbetar tankar kring projektet med hjälp av bild och form. 

 

Vårt projekt nu handlar om jämställdhet, olikheter och genus. Då har det inte känts som att vi hunnit med 

det. Däremot förra året när vi jobba så hade vi ens skogsgrupp, en innegrupp och en gårdsgrupp. Då hade 

en grupp skapande en hel förmiddag och då fick man in det på ett annat sätt. Men även i andra projekt kan 

man få in det men nu har vi tyckt att det har varit lite svårt att få in det i det här projektet. ”Pedagog 2”. 

 

När graden av styrning i barnens bildaktiviteter kommer upp så beskriver flera av 

pedagogerna att bildaktiviteterna är på barnens initiativ och att barnen driver projekten. 

Barnen måste aldrig göra likadant och det arbetas mycket lite med mallar. Mallarna kan 

användas som inspiration ibland om barnen tycker att det är till hjälp, detta var något som alla 

fem pedagoger hade liknande åsikter om. Barnen ska inte tvingas göra likadana bilder eller 

känna att de måste klara av att göra något exakt efter en förutbestämd mall. ”Pedagog 3” har 

en idé om att istället för mallar kan laminerade bilder läggas på ett ljusbord och så kan barnen 

rita av. Däremot så kan pedagogerna behöva introducera och visa i förväg om det handlar om 

en teknik eller ett material som är nytt för barnen, och sedan när barnen bekantat sig med det 

nya så har de fritt utrymme att göra som de själva vill i sitt skapande, så beskriver ”pedagog 

2”. Såhär beskriver en pedagog hur det är att arbeta i projekt i förskolan: 

 

Det är barnen som ska driva projekten. Så jobbar vi projektinriktat och det gör vi hela tiden under hela 

dagen inte bara mellan 9 - 14, det är ett förhållningssätt. Vi är ledare och nu pratar vi om att vi ska 

undervisa. ”Pedagog 3”. 

 

Jag har under mina intervjuer med pedagogerna upptäckt att de föredrar begreppet projekt 

framför begreppet tema. I mina intervjufrågor hade jag använt mig av begreppet tema, men 

flera av pedagogerna jag intervjuade ville inte säga att de arbetade med barnen kring olika 

teman utan ville använda sig av begreppet projekt. Min tolkning kring detta är att när 

pedagogerna arbetar med projekt tillsammans med barnen så är det utifrån något som barnen 

har visat intresse för och i detta tar projektet sin början, medan de inte vet var projektet ska ta 

vägen eller sluta när de börjar. Projektet styrs av barnen, så om det från början handlade om 

sniglar och snäckor så kan det lika gärna bli ett fokus på virvlarna på snäckans skal och 

handla om virvlar i vatten eller virvlar i allmänhet som det kan bli ett projekt om skogens 

smådjur. Det är en del av barnens utforskande att pedagogerna då inte vet åt vilket håll barnen 

kommer att fokusera sitt lärande. Begreppet tema verkade för de intervjuade pedagogerna 

upplevas som något mer pedagogstyrt. Jag tolkar det som att begreppet tema eventuellt kan 

ses som ett paraplybegrepp som kan inrymma olika projekt och som pågår under längre tid. 

Det är mina tolkningar av de svar jag fått kring projekt och tema i denna undersökning. De 

pedagoger jag intervjuade ville i alla fall beskriva det som att de arbetar med olika projekt i 

förskolan tillsammans med barnen, och att pedagogerna då är medforskare. 
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Säsongsbetonade bildaktiviteter 

När det gäller säsongsbetonade bildaktiviteter som har att göra med tillexempel påsk, jul eller 

halloween så går informanternas åsikter isär om huruvida det intresserar barnen eller inte. En 

pedagog säger: 

 

Det är svårt att säga men jag tycker att vi i förskolan mer och mer kommer bort ifrån det traditionella. Det 

finns mycket om kring oss dagligen att skapa. Sedan kan man självklart ändå ibland göra något julpyssel. 

Jag upplever inte barnens intresse för dessa aktiviteter som särskilt stort. Jag tror att det är mer föräldrarna 

som vill att barnen ska skapa, men visar ett barn intresse för att göra exempelvis en tomte så gör vi såklart 

det. Det är på barnens initiativ. ”Pedagog 1”. 

 

Några av pedagogerna menar att barnens intresse för dessa aktiviteter är stort även om det är 

pedagogerna som styr in barnen på detta om de tycker att det är viktigt och då belamrar 

borden i juletid med bara rött och grönt utan att fundera på om tomte kan vara rosa. Men 

några upplever att barnen själva tycker att det är roligt med dessa aktiviteter som förberedelse 

inför exempelvis julen. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står att förskolan ska sträva 

efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för 

andra kulturer. 

 

För det ingår ju trots allt i vårt arbete att uppmärksamma årets högtider och så vidare. ”Pedagog 5”. 

 

 

 

Pedagogernas intresse för bild 

Pedagogerna berättar om hur de själva hittar inspiration till nya bildaktiviteter för barnen och 

nämner då att de hittar inspiration på internet, bloggar, hos kollegor, fortbildningar, pinterest, 

broschyrer, gamla saker de använt förr på tidigare arbetsplatser som ofta har med Reggio 

Emilia att göra, andras projekt och ifrån böcker. Två böcker de tipsar om är Alla kan måla 

med Momentmetoden av Elisabet Skoglund och Formulera av Karin Furness. Men de säger 

också att framför allt så lyssnar de på barnen för de har ofta mycket idéer och tankar om vad 

de vill göra. Många av de pedagoger jag intervjuade hade ett mycket stort bildintresse själva 

och beskrev att de målar akvarell, gör egna vykort, går på konstmuseer exempelvis och att det 

är en del av deras yrke som de tycker mycket om och som känns viktigt. Medan några av 

informanterna beskrev att de tycker att det är roligt och viktigt men sa även att det inte är 

deras största intresse. 

 

Barnens intresse och meningsskapande i bildaktiviteter 

Flera av pedagogerna uttrycker att de tycker att det är betydelsefullt att fånga barnens intresse 

för bild därför att man kan uttrycka så mycket genom bild och så tycker de att många barn 

kopplar av bra i skapande. Även därför att det är utvecklande för fantasin och motoriskt. De 

beskriver också att det ibland handlar om att dokumentera en idé och skapa en dröm eller en 
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fantasi. Att det är ett sätt att uttrycka sitt inre. Att bild är ett sätt att bearbeta kunskap, ett sätt 

att lära. Att teckna är ett sätt att se, att noga granska hur något ser ut och lära sig om 

exempelvis växter, människor eller byggnader. Barnen kan titta närmare på hur saker i deras 

omvärld är uppbyggda. För barnen kan även att skapa en bild vara en vilja att göra något gott 

för någon annan beskriver pedagogerna, att de vill ge det här till sin mamma exempelvis. 

Pedagogerna talar också om att barnen översköljs av bilder utifrån som de kan ha stor nytta av 

att kunna tolka. Pedagogerna beskriver hur själva processen ofta är viktigare än resultatet för 

barnen.  

 

Spännande är också hur barnen samspelar under själva skapandet. Där sker många tankeutbyten gällande 

allt möjligt som är minst lika viktigt som produkten. Alltså, processen är viktigare än resultatet. ”Pedagog 

5”. 

 

Pedagogerna tycker att bildskapande i förskolan är betydelsefullt för att barnen ska få uppleva 

med alla sina sinnen. En pedagog talar om att bildskapande är viktigt och att det kanske glöms 

bort nu när det ska digitaliseras så mycket. Att det ligger ett värde i att få känna hur material 

luktar och känns. Även samspelet är en stor del av bildskapandet när flera barn sitter vid ett 

bord, samtalen som uppstår, det kanske inte går att få till på samma sätt med ett flertal barn 

samtidigt runt en lärplatta exempelvis beskriver en av pedagogerna. 

 

Barnen kan bearbeta saker som de varit med om genom bildskapande, både positiva och 

negativa händelser menar en av de intervjuade pedagogerna i denna undersökning. 

Bildskapandet beskrivs också som en del i att rusta barnen inför framtiden och lärandet om att 

blanda färger och få nyanser, om former och bemästra tekniker lyfts fram. För att uppmuntra 

barnen att hitta sin egen skaparglädje och kreativitet så tycker pedagogerna att det är viktigt 

att bjuda in till uppdrag och ge förslag på hur de kan gå vidare. Flera av pedagogerna i 

undersökningen talar om att de vill försöka undvika massproducerande. De vill istället att 

barnen ska gå lite mer på djupet i sitt bildskapande och att de exempelvis kan ta fram samma 

bild flera gånger och göra något mer utav den eller använda den på ett nytt sätt. Det får gärna 

finnas lite tanke bakom tolkar jag det som och att det gärna kan få ta lite tid. Alla pedagogerna 

pratar om att man måste möta barnen på deras nivå och se vad de vill göra och anpassa efter 

deras behov. En del barn kan ha kommit längre i sitt bildskapande än andra. 

 

Det finns tillexempel barn som inte vill bli kladdiga och tycker det är jobbigt. Då kanske man får börja på 

något annat sätt exempelvis med pastellkritor. Eller att de får ha lång pensel så de slipper bli kladdiga. att 

man hittar en nivå som de tycker är okej. Även de som är duktiga erbjuds mer material och fler tekniker, 

så att de hittar något som är roligt. ”Pedagog 2”.  

 

En pedagog tycker att barnen använder sig mindre av målerimaterial idag mot hur det var när 

hon själv var liten då hon upplevde att det bara var målarfärg som användes. Det tycker hon 

inte att barnen är lika intresserade av idag, utan de vill klippa, klistra, lägga garn på papper 

och skapa på annat sätt. De andra uttrycker tvärtemot att barnen helst av allt vill måla och att 

de tycker att det är mycket lustfyllt att blanda färger. Även att arbeta med lera är något som 

barnen uppskattar beskriver pedagogerna. 



 

20 

 

 

Bemötande i meningsskapande bildaktiviteter 

Pedagogerna beskriver att viktiga faktorer för ett meningsskapande i bildaktiviteter för barn i 

förskolan är att materialet är tillgängligt och miljön tillåtande. Pedagogerna ska vara spontan 

och lyssna mycket på barnen. Att barnen arbetar lite mer på djupet med bilderna, vilket 

beskrivs som en del i hur Reggio Emilia fungerar i bildskapandet. Massproducerande bör 

undvikas, både för miljöns skull och för lärprocessen menar pedagogerna i denna 

undersökning. Barnen får gärna samarbeta då det ofta ger barnen ett stort socialt utbyte och 

givande diskussioner. Ibland kan de måla flera stycken på ett stort papper och göra olika delar 

utav en gemensam bild och få in flera olika tekniker. De får gärna utforska med hjälp av bild i 

olika projekt. Hellre titta närmare på saker på ljusbord och overhead än att försöka göra något 

exakt efter en mall. Pedagogerna ska uppmuntra och komma med nya spännande utmaningar, 

inte kritisera. Viktigast är att vara en bra lyssnare gentemot barnen. 

 

Jag vill tro att det blir meningsfullt när jag lyssnar på barnen. Även om jag ibland har ett uppdrag att följa 

och vi ska driva projektet vidare och jag verkligen vill att vi ska jobba med bild nu. Jag vill tro att det är 

meningsskapande när man lyssnar in barnen. När de känner att de vill vara med, för det är inte självklart. 

”Pedagog 3”. 

 

Pedagogernas bemötande gentemot barnen i barnens bildskapande lyfts fram utav flera av 

pedagogerna i denna undersökning, här några av deras spontana reflektioner: 

 

Jag tror jag har nämnt det men jag vill ändå understryka det här med helheten vi måste ha i vårt tänk när 

vi möter barnen inte bara i bild utan vi vill ha entreprenöriella barn i en värdegrund. Det handlar inte om 

att armbåga sig fram entreprenöriellt utan det är att vara solidarisk och fungera i ett samhälle med en 

grupp människor, att tänka att det är så viktigt. Att barnen blir sedda och lyssnade på. Jag vet i en grupp 

vilka som älskar att måla och om jag har gjort en häftig målarstation och bjuder in dem då blir dem 

jättelyckliga och då känner jag att då är det meningsfullt för dem. Men jag kan inte bara ge dem det hela 

tiden utan jag måste också försöka locka de som inte tycker det är lika roligt. Men det är även viktigt att 

de som tycker att det är så himla kul får måla. Att inte bromsa dem med olika regler om att de inte får 

måla för att de redan har målat så mycket. Att tänka på syftet och inte använda ”vuxenmakt” på fel sätt. 

”Pedagog 3”. 

 

 
 Alla kan måla och alla kan göra på sitt sätt. Det finns inget rätt och fel. Man får försöka på sin nivå. Det 

är tillåtet att kladda. Det är bra om en vuxen är med och styr upp, för det är lätt att det hamnar på väggar 

och lite här och där annars. Då måste man tyvärr vara lite fyrkantig, men det är viktigt med glädjen och 

att man är tillåtande. De får måla själva när de kan ta hand om materialet och städa undan efter sig och de 

får mer och mer ansvar vartefter de blir äldre och vi ser att de klarar av det. När det ska introduceras 

något nytt så finns en vuxen alltid där, annars så finns vi alldeles i närheten och kan hjälpa dem vid behov. 

”Pedagog 2”. 
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Undersökningen utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

 

Eftersom denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv så analyseras mina resultat 

utifrån viktiga begrepp inom denna teori, därför är min analys begreppsdriven.                         

I undersökningen blir begreppet den proximala utvecklingszonen viktigt då det ofta blir 

synligt i barnens bildaktiviteter genom att barnen ofta inspireras av andra barn som kan mer 

eller att barnen utmanas inom sin proximala utvecklingszon utav pedagogerna och därigenom 

utvecklas stegvis i de bildskapande aktiviteterna. För mig är resultatet av undersökningen 

tydligt utifrån att bildskapande aktiviteter i förskolan handlar mycket om språk, 

kommunikation och samspel i enlighet med det sociokulturella perspektivet på lärande. En av 

pedagogerna beskriver att ateljén ska få en IKT hörna där barnen ska få använda en dator. 

Pedagogen beskriver också att barnen gärna är med och utformar hur projekten visas när de 

hängs upp på väggen, hur texten ska sitta. Hon beskriver att bokstäver är viktiga inslag i 

ateljén. Kring barnens bildskapande aktiviteter sker mycket kommunikation och samspel, 

både mellan barn och mellan pedagogerna och barnen. Änggård (2005) beskriver hur barnens 

bildskapande i förskolan till stor del sker kollektivt i kamratgrupper och att bildskapandet är 

ett sätt för barnen att förhålla sig till den visuella kultur som omger dem. Bildskapandet i 

förskolan handlar också om glädje och kreativitet. Barnen skapar gärna tillsammans med 

andra i samspel som kan beskrivas vara inom den proximala utvecklingszonen. De lär av 

kamrater på förskolan som kan mer om ett bildskapande moment och av pedagogerna. När 

barnet ser en kompis på förskolan som kan rita något speciellt som barnet också vill kunna 

rita, då tar de in och lär av varandra. Detta blev även tydligt i Lind (2010), där en del av 

barnens teckningar var mycket lika varandra. I intervjuerna har pedagogerna berättat att om 

de börjar med någon bildaktivitet så vill barnen ofta göra samma sak. Jag väljer att se den 

sociokulturella teorin som paraplybegrepp över barnens bildskapande i förskolan och under 

detta paraply passar även viktiga begrepp inom sociokulturell teori in såsom mediering, 

medierande redskap, den proximala utvecklingszonen, och scaffolding. För barnen är 

samspelet viktig del av bildskapandet och ett sätt att lära sig nya saker. Dessutom kan en stor 

del av glädjen ligga i att få berätta under tiden och efter att man skapat något, berätta vad det 

föreställer och vilka tankar som dyker upp. För barnen är ofta ett socialt skapande viktigt. En 

del av pedagogerna i denna undersökning har även beskrivit att siffror och bokstäver ofta 

förekommer i barnens bilder och i bildskapandet i förskolan, detta är exempel på hur barnen 

använder sig utav medierande redskap. Barnen skriver och använder sig utav stämplar med 

siffror och bokstäver. Många av de äldre barnen i förskolan skriver sitt namn på sin teckning 

eller kanske ”till mamma”. Siffror och bokstäver ses som språkliga tecken och språket som 

det viktigaste medierande redskapet inom den sociokulturella teorin. Pedagogerna i denna 

undersökning har beskrivit hur de först introducerar nytt material och nya tekniker och att 

barnen sedan mer och mer själva får hantera materialet vartefter de lär sig hur materialet 

används samt hur de ska ta hand om det. Detta kopplar jag till begreppet scaffolding som är 

ett begrepp inom sociokulturell teori och innebär att läraren först ger mycket stöd men 

efterhand mindre och tillslut upphör med stödet när barnet klarar av ett moment själv.  

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar går det att utläsa av resultatet att undersökningen 

visar på att ett meningsfullt bildskapande blir till genom lyssnande pedagoger med bra 

”hörstyrka” som serverar nya utmaningar till barnen och möter barnen på deras nivå. En bra 
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”hörstyrka” är ett begrepp från Åberg & Lenz Taguchi (2005) som jag väljer att koppla till 

denna undersökning då betydelsen av att lyssna på barnen som pedagog lyfts återkommande 

av de pedagoger jag intervjuat i denna undersökning. Att lyssna på och se barnen gör det 

också lättare för pedagogerna att ge barnen nya utmaningar inom deras proximala 

utvecklingszon, här kopplar jag ihop mina undersökningsresultat med det sociokulturella 

perspektivet på lärande. Pedagogerna ska vara spontana och närvarande när de arbetar 

tillsammans med barnen utifrån barnens intressen. Pedagogens roll är att inspirera samt var 

lyhörd för barnens behov och deras tankar och idéer. Pedagogen ska var följsam i det flöde av 

händelser som sker varje dag mellan pedagoger och barn, och mellan barnen. Det barnen 

pratar om och som fångat deras intresse ska pedagogen spinna vidare på och hjälpa barnen att 

hitta mer information om. Tillsammans arbetar de med det som ska undersökas i projektform. 

Därför är det bra om pedagogerna också är nyfikna och vill veta mer. Pedagogerna använder 

sig av IKT i sökandet efter kunskaper i projekten. Barnen arbetar skapande och utforskande i 

projekten och använder sig ofta av estetiska uttrycksformer, pedagogerna kan då introducera 

nya arbetssätt och tekniker för barnen i deras lärprocesser. Bild får ett intrinsikalt värde 

genom att bild får vara viktigt och ta plats i förskolans verksamhet och samtidigt vara en del i 

barnens lärande. Bildaktiviteterna ses som ett sätt att bearbeta kunskap och händelser, det är 

ett sätt att lära. Att måla och skapa är lika viktigt som att leka då dessa fenomen ligger nära 

varandra och för med sig så mycket lärande och utveckling för barnet. Måla och skapa är ett 

sätt för många barn att varva ner och slappna av och det ger bildskapande aktiviteter ett stort 

värde. Barnen behöver inte alltid måla för att lära sig andra saker utan för barnen är målandet 

och skapandet viktigt i sig. Även om jag kan se att bildskapandet tillskrivs ett högt värde när 

det av pedagogerna i denna undersökning beskrivs som ett sätt för barnen att lära och bearbeta 

nya kunskaper samt som ett sätt att se på sin omvärld. Att barnen ger uttryck för att måla och 

skapa är viktigt för dem ger bildskapande kreativa aktiviteter i förskolan ett intrinsikalt värde.  

För barnen att få vara här och nu och inte ständigt på väg någonstans när de skapar i förskolan 

ger bild ett intrinsikalt värde då det får ta den tid det tar i en annars hektisk omvärld. I 

bildskapandet bestämmer barnet själv reglerna, i deras fantasi är allt möjligt. Att kunna något 

själv, att behärska en teknik beskriver pedagogerna som viktigt för barnen och det är även 

slutdestinationen efter arbetet som sker i den proximala utvecklingszonen. Bildaktiviteter 

främjar även kreativiteten hos barnen och den sociala interaktionen. 

 

Sammanfattande överblick av undersökningens resultat 

Sammanfattningsvis uttryckte samtliga pedagogerna i undersökningen att det viktigaste är att 

lyssna på barnen. Barnen har många egna tankar och idéer om hur bildskapandet i förskolan 

blir meningsfullt för dem. Barnen kommer med förslag på vad de vill göra och deras tankar 

och funderingar blir ofta fröet som gror till nya projekt. En av informanterna beskrev hur 

barnens tankar om vad solen egentligen har för färg ledde till ett projekt om rymden och 

utforskande av planeter och solsystem. Därför är lyhörda pedagoger viktigt, så att de inte 

missar de där spontana yttringarna från barnen, det går att koppla till Åberg & Lenz Taguchi 

(2005) som citerades i inledningen av texten och på det begrepp som ett barn själv skapade 

”bra hörstyrka”. 

 

Pedagogerna i undersökningen beskrev även vikten av att det finns tillgång till många sorters 

olika material för barnens bildskapande aktiviteter. En blandning av återvunnet material som 
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samlas in och används för skapande, men även mer klassiska material som olika sorters 

färger, penslar, olika sorters papper och lera med mera. Det är en fördel att ha gott om 

utrymme och exempelvis ha en eller flera ateljéer, men det är inte avgörande för kvaliteten. 

Även de pedagoger som inte hade tillgång till det tyckte att de kunde erbjuda barnen 

bildskapande aktiviteter av god kvalitet. På en del förskolor fanns utrymmen anpassade för 

bildskapande aktiviteter, medan på andra förskolor arbetade barnen med dessa aktiviteter vid 

samma bord som de äter sina måltider. Vissa av förskolorna hade även mer IKT-verktyg än 

andra. Förskollärarna gjorde det bästa av vad som fanns att tillgå på deras förskola och 

använde sig utav det kreativa återvinningscenter som finns i staden. Något som lyste igenom 

var att pedagogerna även tog hänsyn till miljöpåverkan i de bildskapande aktiviteterna. De 

ville undvika att barnen i snabb takt massproducerade alster, de la vikt vid att barnen skulle 

lära sig att ta hand om materialet och de tänkte på de föreläsningar om giftfri förskola som de 

varit på när de tog in nytt material som barnen skulle få använda i sitt skapande. Pedagogerna 

strävade efter att barnen skulle bli så självständiga som möjligt och såg förskolan som barnens 

arbetsplats och därför ansåg de att det var viktigt att det mesta av det bildskapande materialet 

fanns tillgängligt i barnens nivå. Pedagogerna beskriver sin egen roll som någon som lyssnar 

och följer barnen i deras skapande och serverar material och erbjuder nya utmaningar för 

barnen. De är inspiratörer som vill erbjuda estetiskt tilltalande upplägg av material och som 

lägger fram inspirationsbilder och introducerar nya material och tekniker. De vill inte vara för 

styrande och använder sig sällan av mallar. De kräver aldrig att barnen ska göra likadant 

allihop samtidigt. De vill inte kritisera, utan uppmuntra och stärka. Pedagogerna uttrycker att 

bildskapande i förskolan har ett värde i sig men att det även är ett sätt att lära sig om sin 

omvärld och att uttrycka sina egna känslor och sin fantasi. Många barn blir lugna av att arbeta 

med bildskapande och det främjar barnens motorik. Bildskapande är vanligt inom de olika 

projekt som barnen arbetar med, men i vissa projekt är det svårare att få in. Den höga 

arbetsbelastningen i yrket och en upplevelse av brist på tid för bildskapande och förberedelser 

för bildskapande aktiviteter kommer fram hos flera av informanterna. Läroplanen ger en stor 

bredd enligt pedagogerna och det går att få in bildskapande i det mesta, men det betyder även 

att det är mycket som ska få ta plats i förskolan, många ämnesområden. 

 

Jag tycker att läroplanen ger en ganska stor vidd och man kan få in skapande i det mesta. ”Pedagog 2”. 

. 

I undersökningen har flera områden kommit fram som och visat sig viktiga för ett 

meningsskapande i barnens bildaktiviteter i förskolan i dag. Barnens delaktighet och 

möjlighet att påverka lyfts fram av de flesta av pedagogerna jag har intervjuat. Att det är 

viktigt att barnen har tillgång till en variation av material, både klassiska material för 

bildskapande och material som är återvunnet eller som kan återbrukas i barnens skapande. 

Digitala verktyg används ofta i de projekt som barn och pedagoger arbetar med i förskolan. I 

projekten vävs ofta bildskapande aktiviteter in på olika sätt. En del av pedagogerna i denna 

undersökning tycker att det är svårare att få med bildskapande i vissa av projekten och lättare 

i andra, medan andra beskriver att det alltid finns med bildskapande i alla projekt i deras 

förskola. Pedagogerna ser på sin roll som mer guidande än styrande, åtminstone inte styrande 
av hög grad. Pedagogerna vill gärna introducera nytt material för barnen och lära barnen att 

vara rädda om och vårda materialet. Men de vill att barnen ska få skapa själva efter eget 

huvud och de vill vara stöttande och uppmuntrande. De vill inte att barnen ska känna en press 

att göra något exakt efter en mall för då kan barnet tappa intresset helt om barnet känner att 
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hen inte klarar av det. Om mallar förekommer så är det mer som inspiration, inspirationsbilder 

kan även finnas på ljusbord eller på overhead. 
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Diskussion 
 

Mångfacetterat bildskapande med egenvärde 

Jag har i denna undersökning utforskat hur bildskapande aktiviteter i förskolan ges ett 

intrinsikalt värde och har kommit fram till att det är viktigt att pedagogerna förmedlar till 

barnen att bild är ett lika viktigt område som alla andra kunskapsområden i förskolan. Så att 

det inte blir så att om barnen ska få måla så måste de samtidigt lära sig om något annat som 

exempelvis matematik. Detta är något som även Bendroth Karlsson (1996) beskriver då ett av 

resultaten av hennes analyser är att bildprojekt ofta får ett annat huvudinnehåll än bild och att 

karaktären på aktiviteten primärt inte är estetisk. Informanterna i min undersökning har alla 

beskrivit att i förskolan idag så arbetar de med olika projekt tillsammans med barnen utifrån 

barnens intressen. Det kan ha sitt ursprung i att barnen har en fråga, en fundering eller visar 

extra intresse för något som de erfarit i förskolan eller på annat sätt i sin omvärld. I förskolan 

arbetar man inte som i skolan med ett ämne i taget. Dessa projekt innehåller flera delar där de 

olika ämnesområdena går in i varandra. Därför är det ofta så att barnen lär sig saker inom 

flera olika ämnesområden i de aktiviteter som ingår i projekten. Så bild blandas ihop med 

andra ämnen i barnens utforskande. Pedagogerna ansvarar för att bild ska ges ett intrinsikalt 

värde även om det som framkommit i min undersökning är att pedagogerna ser bildskapande 

som ett sätt att lära och bearbeta nya kunskaper. Jag tänker att det ena inte behöver utesluta 

det andra. Ibland kanske barnen exempelvis lägger löv på ett ljusbord för att rita av lövet, mer 

för att lära sig om natur och hur löven ser ut. Men barnen kan också få måla precis som de vill 

bara utifrån sin egen skaparlust. Flera av pedagogerna i undersökningen beskrev att barnen 

tyckte att det var mycket lustfyllt att blanda färger. Det kanske inte behöver vara mer 

komplicerat än så ibland tänker jag utan det är då meningsskapande för de barnen som vill 

göra det, medan andra barn kan behöva mer utmaningar för att känna att bildskapandet blir 

meningsfullt för dem. 

 

Bygg och konstruktion i förskolans bildaktiviteter genom 
återbruk 

Något som framkommit i min undersökning och som för mig varit lite oväntat är hur nära 

bildskapande ligger bygg- och konstruktionsaktiviteter i många förskolor idag. Förskolorna 

använder sig av mycket återbrukat material som barnen får skapa utav. En pedagog beskrev 

att vid intervjutillfället så gjorde barnen små hus av kartonger. Det kan även vara byggande 

och sammanfogande av annat återvunnet material. Det kan liknas vid att barnen gör egna 

skulpturer. I detta skapande både limmar och målar barnen. De kan även måla sådant som de 

har snickrat ihop eller som en pedagog beskrev att hon kunde uppmuntra något barn att sy 

något om de fått in ett fint tyg. Pedagogerna beskrev att de brukade försöka samla in material 

på olika sätt, genom stadens kreativa återvinningscenter eller genom föräldrar och privata 

kontakter. Det är även kostnadseffektivt och miljövänligt att ta hand om restmaterial. Jag 

trodde att eftersom min undersökning handlar om bild så skulle det mest vara om att måla och 

rita på papper, men det blev för mig tydligt att bild i förskolan idag även handlar mycket om 

att skapa något nytt utifrån ofärdigt material. Det är något som jag kopplar till 

meningsskapande, att ge gamla saker nytt liv. 
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Pedagogens förändrade roll 

I min studie kan jag se hur pedagogerna ser på sin egen roll kring barnens bildskapande. 

Skoog (1998) beskriver att den svenska förskolan har sina rötter i den fröbelinspirerade 

barnträdgården och att teckningsundervisningen var starkt lärarstyrd trots att Fröbel såg den 

fria verksamheten som viktig. Detta berodde på att de arbetade efter en metod skapad av 

Pestalozzi som bedrevs i stora grupper och startade vid tre års ålder. De använde sig utav 

griffeltavlor och läraren ritade före samtidigt som hon benämnde vad hon gjorde och barnen 

skulle göra likadant. Genom detta skulle barnen lära sig att gå metodiskt tillväga och lära sig 

att rita former. Färger undveks till en början för att barnen strikt skulle fokusera på formen. 

Detta känns mycket lång ifrån hur många förskollärare ser på sin roll när det kommer till 

bildskapande i förskolan numera, när jag ser till de svar som kommit fram i denna 

undersökning och den verklighet som de intervjuade pedagogerna beskriver. Pedagogerna 

låter barnen skapa fritt och vill inte vara för styrande. Mallar används endast som inspiration 

för dem själva eller för barnen om de så önskar, men ingen måste göra likadant som någon 

annan. En pedagog beskriver att mallar kan vara hämmande för barnen då de lätt kan tappa 

intresset om de inte klarar av att göra något exakt efter en mall, då kanske de inte vill göra det 

överhuvudtaget. De pedagoger jag intervjuat i denna undersökning beskriver att de ser som 

sin uppgift att ta vara på barnens intressen. De ska servera nya material och introducera nya 

tekniker, sedan är det fritt för barnen att skapa som de vill. De ska också utmana barnen och 

ge dem uppgifter efter barnens nivå. Detta kopplar jag till den sociokulturella teorin och 

begreppet den proximala utvecklingszonen. Pedagogerna utmanar barnen genom att ge dem 

nya utmaningar som ligger inom den proximala utvecklingszonen. Änggård (2005) kunde se 

att barnen ofta såg på bildskapande aktiviteter som kollektiva och det ger ett bra utrymme för 

lärande inom den proximala utvecklingszonen tänker jag. De teckningar som var väldigt lika 

varandra och som var gjorda i förskolan av två barn och som går att se i Lind (2010) skulle 

också kunna vara exempel på arbete i den proximala utvecklingszonen tänker jag. Ett barn har 

sett hur ett annat barn gör och försöker efterlikna resultatet. En av pedagogerna i min 

undersökning beskriver också att om hon börjar med något så kommer det barn och vill vara 

med och göra likadant. Barn lär sig genom att härma, en stor skillnad på hur det var förr och 

hur det är idag på förskolorna är ändå att ingen säger åt barnen att de ska härma och göra 

likadant som läraren. Nu uppstår härmandet när barnen känner att de vill, alldeles utav dem 

själva. Att intresset för de bildskapande aktiviteterna kommer från barnen själva nuförtiden 

istället för utifrån strikta instruktioner gör dessa aktiviteter meningsskapande för barnen. De 

kan lättare förstå varför de gör dessa aktiviteter och finna glädje i dem. Bildaktiviteterna ges 

även ett större intrinsikalt värde nuförtiden när de bygger på barnens inneboende skaparglädje 

och där barnen får skapa fritt tillsammans med andra enligt mitt sätt att se på det. Detta 

styrker att meningsskapandet i bildarbetet stärks av att barnen får skapa tillsammans med 

andra i förskolan så som Änggård (2005) beskriver det som, i ett flöde där barn och vuxna 

möts. 
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Inbjudande miljöer 

En del av pedagogerna i denna undersökning har beskrivit vikten av att skapa inbjudande 

miljöer för barnens bildskapande i förskolan och det ser jag som en grundförutsättning för att 

barnen ska känna trivsel, trygghet och få inspiration när de ska ägna sig åt bildskapande 

aktiviteter. Sedan har inte alla förskolor samma möjligheter av olika anledningar som lokaler 

och material med mera, men man kan ändå göra det bästa av det man har. Om man tänker på 

hur man lägger fram och presenterar materialet så kan det göra skillnad, detta kopplar jag till 

det som Lenz Taguchi (2012) kallar sammanflätade tillblivelser och det samspel mellan 

människor och materiella ting som aktiva medaktörer som samhandlar med oss. Även att ha 

så mycket som möjligt av det material som används för barnens skapande i barnens nivå så att 

barnen kan ta fram saker själva och bli så självständiga som möjligt i de bildskapande 

aktiviteterna. Något att fundera över är även hur pedagogernas egna intresse för estetisk 

verksamhet och bild i synnerhet i detta fall påverkar hur verksamheten gestaltar sig. Om det 

påverkar hur mycket tid och engagemang som ägnas åt bildskapandet i förskolan. 

Pedagogerna i min undersökning beskrev i flera fall barnens bildskapande som ett sätt att lära 

sig nya saker och att bearbeta intryck. De såg många fördelar med att använda sig mycket av 

skapande i projekten i förskolan, men ser alla pedagoger på bildskapande aktiviteter på 

samma sätt eller kan det egna intresset eller ointresset färga av sig på verksamheten är något 

att fundera över. 

 

Flera av pedagogerna i undersökningen beskrev också att verksamheten i förskolan mer och 

mer digitaliseras och något som då dyker upp är tankar på hur de bildskapande aktiviteterna 

förändras de också och hur synen på de bildskapande aktiviteterna kommer att förändras med 

tiden. Jag ser precis som en del av pedagogerna i denna undersökning också uttryckt ett stort 

värde i att barnen får uppleva saker inte bara genom skärmar utan också med sina sinnen, så 

som att få känna hur något känns eller luktar. Att arbeta fram något med sina egna händer är 

viktigt av flera anledningar, inte minst motoriskt. Att få blanda färg beskrevs av flera av 

pedagogerna i denna undersökning som något barnen tycker mycket om, detta kopplar jag till 

Lenz Taguchis (2012) syn på ting som aktiva medaktörer som vi människor samhandlar med. 

En glädje och nyfikenhet uppstår i barnens möte med färgerna. Att måla eller forma något 

utav lera och andra bildaktiviteter som inte görs via skärmar utan som arbetas fram av barnens 

egna händer, kommer det även att fortsättningsvis värderas på samma sätt funderar jag över. 

För egen del hoppas jag det, för jag tror att barnen behöver få skapa med sina händer och 

uppleva med alla sina sinnen för deras utveckling.  

 

Leken och bildskapandet 

Mina egna tankar om barns bildskapande i förskolan är att det är betydelsefullt för barnen av 

många olika anledningar, vilket även min undersökning visat på. Barnen kan uttrycka och lära 

sig så mycket genom att skapa själva med sina händer. Jag ser bildskapande som en viktig del 

av barns utveckling. För barnen är bildskapandet ofta kollektivt (Änggård, 2005) och därför 

ser jag bildskapande som ett sätt för barnen att berätta och umgås med varandra. De uttrycker 

sina inre bilder och tankar. De vill vara en del av en gemenskap i förskolan och därför är den 

sociala biten av skapandet så betydelsefull för barnen. Leken och bildskapandet ligger nära 

varandra och det är betydelsefullt för barn att få skapa egna världar där bara fantasin sätter 
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gränser något som jag kopplar till Lind (2010) som innehåller flera exempel på hur barn kan 

skapa på ett lekfullt sätt, bland annat genom de ”gungskapelser” jag beskrivit tidigare. Att 

barns bildskapande har mycket gemensamt med barns fantasilek nämns även av Änggård 

(2005). Det för mina tankar till sången Det gåtfulla folket av Olle Adolphson. Barn ska få vara 

barn, det är så viktigt, att de får leka och skapa egna världar där allt är möjligt. De ska få 

pröva sig fram och mötas av förstående och lyhörda pedagoger i förskolan. De ska utsättas för 

så lite stress som möjligt och få vara här och nu. Barnen ska bli lyssnade på och deras åsikter 

är viktiga. Barn ska få göra sådant de blir glada av och som är meningsfullt för dem.  

 

 

 

Så kan ett meningsfullt bildskapande i förskolan skapas 

För att bildskapande aktiviteter i förskolan ska kännas meningsfulla för barnen genom att 

deras egen skaparlust och kreativitet väcks samt att de känner en glädje och spänning i sitt 

eget skapande så behövs flera olika komponenter. Barnen behöver uppmuntran, lyssnande 

pedagoger som ser sig själva som medforskare, goda materiella förutsättningar med en 

variation i utbudet av material där det finns både återvunnet material och mera klassiska 

material för bildskapande. Jag har kommit fram till att det är betydelsefullt att erbjuda barnen 

många olika bildskapande aktiviteter. Även om pedagogerna har gjort en aktivitet flera gånger 

så kommer det nya barn hela tiden till förskolan och det är viktigt att de också får prova på en 

bredd av bildskapande aktiviteter. Jag tänker att sådant som för pedagogerna känns som något 

de har gjort så många gånger, kan kännas nytt och spännande för barnen. Alla barn kanske 

inte heller ägnar sig så mycket åt bildskapande hemma därför är förskolan en arena där barnen 

kan få prova på olika sätt att arbeta med bildskapande och hitta vad just de tycker mest om att 

göra. I en känsla där barnen har upptäckt något nytt som känns spännande och roligt kan det 

för barnet kännas meningsfullt. Som pedagog är det viktigt att läsa av barnen och se de där 

speciella tillfällena när man kan se stjärnglansen i barnens ögon och vad som skapar det, det 

är så ett meningsskapande kommer fram i barnens bildaktiviteter. Som flera av pedagogerna 

jag intervjuat i denna undersökning har uttryckt så anser även jag att det är betydelsefullt att 

barnen utmanas i sitt lärande utifrån sin egen nivå de befinner sig på just för tillfället. Ett 

mekaniskt massproducerande skapar inte den där stjärnglansen i barnens ögon som jag är ute 

efter att hitta i denna undersökning. Stjärnglansen kommer i barnens aha-upplevelse när de lär 

sig något nytt eller när de får ägna sig åt det som de själva tycker är meningsfullt. Vissa barn 

visar tydligt vad som intresserar dem mest, medan andra ska ges tid och möjlighet att utforska 

det i lärandet om sig själva. När barnet har hittat någon bildaktivitet som skapar mening för 

just det barnet så ger det bildskapandet ett intrisikalt värde för det barnet. Då är det viktigaste 

för barnet att få göra detta här och nu, att få uppslukas och hänföras i sitt eget skapande. Även 

pedagogens syn på sin roll i barnens bildskapande blir här betydelsefull. En medforskande 

pedagog kan här se att barnet har upptäckt en stor källa till lärande och att få utveckla sin egen 

kreativitet. En av de pedagoger jag intervjuade uttryckte att processen är viktigare än 

resultatet i barnens bildskapande, vilket jag håller med om. Att tidigare forskning kring barns 

bildskapande ofta fokuserat på resultaten beskrivs av Änggård (2005) som jag nämnt tidigare. 

Jag tolkar i resultatet av denna undersökning och även i Änggård (2005) att resultaten pekar 

på hur den sociala kontexten kring barnens skapande har stor betydelse och att barnen ofta ser 
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skapandet i förskolan som kollektiva handlingar, detta styrker enligt mig att processen är 

viktigare än resultatet. 

 

Metoddiskussion 

Jag anser att den metod jag valt, intervjuer, har fungerat väl då undersökningen är utav 

kvalitativ sort. Jag anser att intervjufrågorna har tjänat syftet och frågeställningarna väl. Om 

jag istället hade intervjuat barnen i förskolan om vad som ger bildskapande i förskolan 

mening för dem så hade resultatet kunnat bli ett annat, det hade också kunnat bli intressant. 

Men jag känner ändå att det sätt jag utfört undersökningen på fungerat väl, för det har varit 

intressant att ta del av pedagogernas erfarenheter. Pedagogerna har också gett långa och 

utförliga svar på mina frågor och bidragit med många egna tankar, jag tänker att barnen 

kanske inte hade orkat med att sitta och prata så länge som jag har gjort med pedagogerna. Då 

hade jag fått formulera och genomföra undersökningen på ett annat sätt. För mig har dessa 

intervjuer med pedagogerna gett ett bra underlag för mitt eget skrivande, därför anser jag att 

det har varit värdefullt. Jag är glad över att de pedagoger jag träffade avsatte gott om tid för 

att genomföra intervjuerna. Det var inte helt lätt att finna pedagoger som kunde och ville göra 

detta. Det hade kunnat ge ännu mer om jag hittat fler pedagoger som var riktigt intresserade 

av bild, men jag tycker ändå att bredden av pedagoger gav en bra bild av hur barnens 

bildskapande i förskolan ser ut idag. De flesta av de jag intervjuat har ett stort intresse för 

bild, även om det varierade något. Jag tyckte att det märktes vilka som brann extra för detta 

ämnesområde och de hade också mer egna tankar som kom fram under intervjuerna. 

 

 

 

Förslag på vidare undersökningsområden inom bild i 
förskolan 

 

Jag anser att det skulle vara intressant att veta vad barnen i förskolan tycker är ett 

meningsfullt bildskapande. Att de själva får beskriva vad som är viktigt för dem. Vad är 

intressant och givande för dem, och vad är inte det enligt barnen. Sedan skulle man kunna 

undersöka vad man bör tänka på när barn skapar med återvunnet och återbrukat material i 

förskolan, om det finns några material man bör undvika använda i förskolan och i sådana fall 

varför. Det är tankar som dykt upp hos mig när några av de pedagoger jag intervjuat talat om 

giftfri förskola och även om att det är betydelsefullt just att barnen får använda återbrukat och 

återvunnet material, att titta på hur det på bästa möjliga sätt går att kombinera detta. 

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står att förskolan ska sträva efter att varje barn känner 

delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. Att förskolan 

arbetar med bildaktiviteter och andra aktiviteter som rör de traditioner vi har i Sverige om än i 

något varierande grad har framkommit i denna undersökning. Tankar som uppstår är på vilket 

sätt och i vilken grad andra kulturer och deras traditioner får ta plats i förskolan idag. Idag kan 
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det finnas barn ifrån familjer med flera olika ursprung, traditioner och kulturer i samma 

förskolegrupp. Får andra kulturer också synas i barnens bildskapande aktiviteter i förskolan, 

det är något som skulle kunna undersökas vidare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

                          Hej! 

 

Jag heter Maria Carlsson och studerar vid förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet 

och ska nu göra mitt examensarbete som kommer att handla om bild i förskolan. Syftet med 

min undersökning är att bidra med kunskap om hur olika förskolor arbetar med bild så att 

varje barn får möjlighet att hitta sin egen skaparlust och kreativitet.  

 

Därför vänder jag mig till dig som förskolechef, för jag hoppas att just ni på er förskola vill 

vara med i undersökningen som kommer att vara till grund för mitt examensarbete. Jag vill 

gärna få en bredd, så både kommunala och privata förskolor är intressanta. Såväl de med en 

uttalad pedagogisk inriktning och de som inte har det. Så om du vet någon förskollärare som 

har intresse för bild och som skulle ha möjlighet att ställa upp på en intervju, så vore jag 

tacksam. Jag bifogar informationen som är riktad till förskolläraren och ber dig, om möjligt, 

vidarebeordra denna till förskollärare inom ditt område eller att du ger mig förslag på några 

medarbetare som jag kan kontakta. 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Maria Carlsson, student vid förskollärarutbildningen vid Karlstad universitet. 

E-post: 

Telefon:  
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 Bilaga 2 

 

 

 

Hej! 

 
Jag heter Maria Carlsson och jag studerar vid förskollärarutbildningen vid Karlstads 

universitet och ska nu göra mitt examensarbete som kommer att handla om bild i förskolan. 

Syftet med min undersökning är att bidra med kunskap om hur olika förskolor arbetar med 

bild så att varje barn får möjlighet att hitta sin egen skaparlust och kreativitet.  

Därför söker jag förskollärare i olika förskolor som vill ställa upp på en intervju. Jag planerar 

att intervjua 6 personer. Såväl förskollärare som förskolor kommer att vara anonyma. Du kan 

när som helst avbryta din medverkan utan att behöva uppge orsak. Allt insamlat material 

kommer endast att användas till min studie och kommer sedan att förstöras. Jag har tänkt att 

spela in de intervjuer jag gör. Efter att jag har gjort intervjun kommer jag att göra en 

sammanställning av dina svar som du får läsa så att du kan se om jag har uppfattat dig rätt, då 

finns möjlighet att göra ändringar.  

Här medföljer en samtyckesblankett för dig som vill delta i studien som kommer att ligga till 

grund för mitt examensarbete. Jag vill gärna göra intervjuerna så snart som möjligt, inom de 

närmsta veckorna, men är flexibel såtillvida att jag kan komma en tid som passar dig. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Maria Carlsson, student vid förskollärarutbildningen vid Karlstad universitet. 

E-post: 

Telefon:  
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 

 
 

Upplever du att ni på er förskola har bra förutsättningar för att arbeta med bild? 

 

Vilken typ av material för bildaktiviteter tycker du är viktigast att barnen har tillgång till? 

 

Vilket bildmaterial har barnen fri tillgång till att plocka fram själva och vad måste de få hjälp 

att plocka fram?  

 

Anser du att bild får för mycket eller för lite utrymme i förskolan? 

 

Brukar ni arbeta med bild relaterat till de olika tema ni har? 

 

Vilken grad av styrning har ni oftast när det gäller bildskapande aktiviteter? 

 

Hur stor del av de bildskapande aktiviteterna som barnen gör är säsongsbetonade? (t.ex. 

Halloweenpyssel, julpyssel, påskpynt osv.) Hur upplever du barnens intresse för dessa 

aktiviteter? 

 

Hur tänker du kring variation i material och aktiviteter när det kommer till bildskapande? 

 

Hur gör du för att få nya idéer för att arbeta med bild med barnen? 

 

Hur upplever du att den pedagogiska inriktning er förskola har uppmuntrar barnens 

kreativitet? 

  

Vilka bildaktiviteter upplever du att barnen tycker är roligast och viktigast? 

 

Varför är det viktigt att fånga barnets intresse för bild? 

 

Hur stort är ditt eget intresse för bildskapande? 

 

Varför är bild viktigt för barnen anser du? 

 

Hur gör du för att varje barn ska hitta sin glädje och kreativitet när det kommer till bild och 

skapande? 

 

Hur skapas ett meningsfullt bildskapande? 

 
Finns det någonting som du vill tillägga? 
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