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Abstract 
My study is about image forming in preschool. The aim of my study is to find out how 

pedagogues perceive that they relate to image forming activities in preschool. As a method I 

have used a qualitative interview method where I have written interviews with five 

pedagogues. My study is based on Vygotskij and his socio-cultural perspective on learning.  

 

The results showed that the pedagogues who participated in my study resembled a picture of 

how they work with image forming in preschool and emphasize the importance of a variety of 

material and techniques. The results also showed that the pedagogues believe that their own 

attitude is important for the influence of the children in their creation. Furthermore the 

pedagogues explain that they believe that the image forming process is an important part of 

the children´s learning through the children trying to explore at their own pace, as well as the 

joy of being together in the process. 
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Sammanfattning 
Mitt examensarbete handlar om bildskapande i förskolan. Syftet med min studie är att bidra 

med kunskap om pedagogers beskrivningar på hur de tänker kring bildskapandeaktiviteter i 

förskolan. Som metod har jag använt mig av en kvalitativ intervjumetod där jag har genomfört 

skriftliga intervjuer med fem pedagoger. I min studie har jag utgått från Vygotskij och hans 

sociokulturella perspektiv på lärande.  

 

Resultatet visade att pedagogerna som deltog i min undersökning har liknade bild av hur de 

arbetar med bildskapande i förskolan där de framhåller vikten av en variation av material och 

tekniker. Resultatet visade även att pedagogerna anser att deras egen inställning har betydelse 

för hur barnen påverkas i sitt skapande. Vidare förklarar pedagogerna att de anser att 

bildskapandeprocessen är en viktig del i barnens lärande genom att barnen får prova på att 

utforska i sin egen takt, samt glädjen i att vara tillsammans i processen. 
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1. Inledning 
Mitt examensarbete handlar om bildskapande i förskolan. När jag har varit ute på 

verksamhetsförlagd utbildning i olika förskolor har jag fått syn på hur mycket barn kan 

förmedla genom sina bilder. Bildskapande är även en social aktivitet som främjar barns 

kreativitet och där deras egna tankar och idéer omvandlas till något idérikt på papper med 

penna eller med annat material. Att se bildskapande som en viktig aktivitet i sig samt ta till 

vara på barns eget intresse av ämnet och se vart det leder, är något jag tycker är viktigt att ta 

med mig i min framtida yrkesroll som förskollärare. Med denna undersökning hoppas jag 

kunna bidra med större inblick av förskollärares förhållningssätt till barns bildskapande. Då 

bildskapande är en stor del i förskolans verksamhet och genom ökad kompetens blir det 

lättare för mig att veta hur jag kan förhålla mig i olika bildskapandesituationer. 

 

I tidigare forskning som gjorts om bildskapande i förskolan har fokus legat på bildskapande 

kopplat till kamratkulturer, hur barn skapar bilder och hur förskollärare arbetar med bild. Med 

denna undersökning hoppas jag kunna bidra till ämnesområdet genom att rikta fokus på hur 

pedagoger upplever att de påverkar barn i deras bildskapande. Eva Skoog (1998) beskriver 

bildskapande som en möjlighet för barn att begripa verkligheten och som en viktig del för 

barn i förskolan att uttrycka sig. Hon skriver om vikten av att få experimentera med olika 

tekniker och att barn ska få skapa sitt eget bild- och formspråk. Eva Änggård (2005) beskriver 

bildskapande som estetisk uttrycksform där man lär sig om världen och utvecklas som person 

på. Hon framhäver att pedagoger har en betydelsefull roll för barns bildskapande i förskolan. 

På liknande vis framhåller även Marie Bendroth Karlsson (1998) att det är viktigt att man som 

pedagog är medveten om hur man uttrycker sig och hur kommentarer påverkar barnen i deras 

skapande. Hon beskriver också hur pedagoger uttrycker att barnen får måla fritt men ändå har 

bestämda krav på resultatet. När man pratar om hur pedagoger arbetar med bildskapande i 

förskolan och hur de påverkar barnen i dessa situationer har förskolans miljö en betydelse. 

Änggård (2006), även Bendroth Karlsson (1998) och Westerlund (2011), skriver om vikten av 

att pedagoger skapar en tillåtande miljö för barnen, där bland annat materialets placering får 

en betydelse genom att barnen själva kan nå och hantera materialet. 

 

Bildskapande är en viktig uttrycksform för barn som ger dem möjlighet att förstå verkligheten 

genom att få skapa. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskriver att skapa och 

kommunicera med hjälp av, till exempel, bild är en viktig del i förskolans strävan att 

underlätta barns lärande och utveckling. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogers beskrivningar på hur de 

tänker kring barns bildskapande i förskolan. 

 

 

Frågeställning 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts. 

 

 På vilket sätt arbetar pedagoger med bildskapande i förskolan? 

 Hur uppfattar pedagoger att de påverkar barnen i deras bildskapande? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
Jag kommer i det här stycket att redovisa tidigare forskning och annan litteratur som belyser 

bildskapande i förskolan. Den litteratur som väger tyngst i arbetet är en licentiatuppsats 

skriven av Eva Skoog (1998) och en avhandling skriven av Eva Änggård (2005) eftersom 

båda fokuserar på bildskapande i förskolan samt lyfter det sociokulturella perspektivet. Skoog 

(1998) har, liksom jag, stort fokus på pedagogernas arbete med bild i förskolan och har 

inspirerat mig vid påbörjandet av min undersökning och vid formulering av intervjufrågor. 

 

 

Vad säger styrdokumentet 
I styrdokumentet står det om att kommunicera och skapa med hjälp av olika uttrycksformer 

såsom bild och att det gynnar barns utveckling och lärande i och med att barn erövrar kunskap 

genom bland annat utforskande och socialt samspel i bildskapandesituationer. Här framhålls 

även betydelsen av att barn får prova olika material och tekniker. Vidare beskrivs att lärande 

kan ske både i samspel mellan vuxen och barn men också mellan barn (Skolverket, 2016). I 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs barns inflytande i verksamheten, att barn 

ska få möjlighet att vara med att påverka sin tid på förskolan. Miljön ska utformas med 

utgångspunkt i det barnen är intresserade av och gett uttryck för. 

 
Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla 

upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och 

andra uttrycksformer. 

(Skolverket, 2016, s. 11) 

 

 

Bildskapande i förskolan/Att lära genom bildskapande 
Eva Skoog (1998) fokuserar på vad pedagogerna har för syfte med bildaktiviteter i förskolan 

eftersom barn i dessa situationer kan lära genom samspel, både i interaktion mellan barn och 

vuxen men även att barn lär av varandra, i till exempel processen. En slutsats Skoog (1998) 

har kommit fram till är att barn lär genom att få tillgång till många olika slags material 

eftersom det ökar möjligheten att uttrycka sig. Eva Änggård (2005) har störst fokus på barns 

kamratkulturer i bildskapandesituationer där hon studerat vilken mening bildaktiviteter har för 

barn i förskolan och framhåller betydelsen av att barnen ingår i en gemenskap där de lär av 

varandra. Barn inspireras av varandra och lär sig att prova olika material och tekniker genom 

att ingå i socialt samspel. Hon beskriver att bildaktiviteter kan ses som en del av livet på 

förskolan genom att de bilder barnen målar ger inspiration till andra aktiviteter på förskolan så 

som i barns lek och att det då blir till ett lärande (Änggård, 2005). En slutsats Änggård (2005) 

har kommit fram till är att genom att barn får ner tankar till en bild på ett papper är ett sätt för 

dem att berätta. Liksom de båda forskarna beskriver i sina studier framhåller vårt 

styrdokument (Skolverket, 2016) vikten av att få skapa och kommunicera med hjälp av olika 

estetiska uttryckssätt, bland annat genom att måla med penna på papper. Skoog (1998) skriver 

att barn kan lösa problematik vid skapandet av sina bilder och att en bild skapad av ett barn 

kan vara en spegling av barnets inre tankar. Vidare beskrivs också att det inte alltid är så lätt 

att gestalta en inre bild till en bild på ett papper (Skoog, 1998). Änggård (2005) skriver i sin 

studie att bildskapande är en social aktivitet där vi utvecklas tillsammans med andra och att 

barn är betydelsefulla för barn. Änggård (2005) beskriver barns lärande med koppling till 

Vygotskij och hans sociokulturella perspektiv på lärande och menar att det vi lär oss lär vi oss 
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i sociala sammanhang genom till exempel språk och aktivitet. Vidare beskrivs att 

bildskapande är en slags dialogisk process där det sker ett samspel mellan människor 

(Änggård, 2005). Skoog (1998) skriver också om bildskapande kopplat till ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande och beskriver betydelsen av att ha förebilder, vilka kan vara både barn 

och vuxna, inom skapande för att på så sätt få en sorts vägledning som blir till en hjälp för 

barn att lära sig nya sätt att skapa. En av Änggårds (2005) slutsatser är att när barn sitter 

tillsammans vid bildaktiviteter för de en dialog, påverkar varandra och skapar liknande verk 

med hjälp av samma tekniker och på så sätt ingår i ett lärande. Här framhålls att barns dialog 

till exempel kan handla om att tillverka något som behövs vid en tänkt lek eller att barn 

tillsammans diskuterar och utforskar användningsområden för ett nytt material. Bendroth 

Karlsson (1998) har skrivit en bok om bildskapande i förskola, vilken inspirerade mig vid val 

av ämnesområde, och skriver om att barn skapar för att få utlopp för sina tankar och känslor 

och för att hitta sitt eget språk. Vidare skriver hon om vikten av att pedagoger ska tillåta 

barnen att skapa utifrån sina egna villkor eftersom barnen inte ska producera ”en viss sorts 

tavla” som sedan ska hamna på museum (Bendroth Karlsson, 1998). På liknande vis 

framhåller Tarja Häikiö (2007) i sin avhandling, som handlar om barns estetiska 

läroprocesser, vikten av barns rätt att få skapa och yttrandefriheten i det där barn ska få 

möjlighet att gestalta sina tankar. Häikiö (2007) beskriver, liksom Skoog (1998) och Änggård 

(2005), bildskapandet som ett sätt för barn att utvecklas till självständiga och starka individer 

genom rätten att uttrycka sina egna tankar. 

 

 

Pedagogers påverkan i bildskapandesituationer 
Skoog (1998) skriver om olika sätt att jobba med bild och att bildaktiviteter i förskolan ofta är 

styrda av pedagoger, där barn får måla med hjälp av olika mallar där de skapar liknande verk. 

I och med det har Skoog (1998) som syfte att försöka få en förståelse för hur pedagoger 

jobbar med bildaktiviteter i förskolan vilket hon undersökt genom videoinspelning, 

observation och intervju. Genom de olika metoderna har hon kommit fram till att 

pedagogerna jobbar mycket med att föra dialog med barnen där de förklarar vad syftet med 

aktiviteten är och handleder barnen i detta (Skoog, 1998). Skoog (1998) beskriver även att 

pedagogerna arbetar med att se till så att barnen förstår instruktioner vilket de upplever skapar 

ett lugn hos barnen. Änggård (2005) betonar personalgruppens sätt att planera bildaktiviteter 

där fokus ligger på att erbjuda olika sorters material så att barn kan ha stor inverkan på sina 

bilder. Om en pedagog plockar fram någon typ av mall som barnen kan rita efter och ett barn 

börjar fylla i mallen har det snart smittat av sig på ett eller flera av de bildskapande barnen. En 

anledning till det kan bland annat vara för att om barn producerar liknande verk skapar de 

också en gemenskap (Änggård, 2005). Vidare betonar Änggård (2005) att pedagoger kan vara 

förmedlare vid barns bildskapande men att barn till större del lär sig av varandra och att barn 

ritar för att berätta. Kopplat till ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan man tänka att 

människan inte har kunskap i färdig form utan att den blir till i ett samspel med andra och 

omgivningen och vikten av språkets, eller i detta fall bildspråkets, betydelse. Skoog (1998) 

skriver liknande och beskriver vikten av att pedagoger visar respekt mot barns bilder och i och 

med det kan få vetskap om barns tankar och situation. En slutsats Skoog (1998) har kommit 

fram till i sin avhandling är att det är av vikt att pedagoger för bildsamtal i förskolan. 

Bildsamtal innebär att föra ett samtal kring vad bilderna föreställer. Hon beskriver vikten av 

att barnen ska få känna ett kravlöst innehåll i bildskapandesituationer och att det är processen, 

det vill säga själva målandet, som är det viktiga och inte att det måste ”bli något” (Skoog, 
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1998). Liksom Skoog (1998) skriver om bildsamtal beskriver även Marie Bendroth Karlsson 

(1998) pedagogens roll i bildskapande och framhåller den som aktiv och stödjande och vikten 

av att pedagogen är med och sätter ord på det barnen skapar. Skoog (1998) skriver om att hon 

undersökt att syftet med att måla bör vara att prova på olika material och att det ska vara 

glädjefyllt. Det blir en slags befrielse för barn att få ge uttryck åt sina känslor i form och färg 

och i arbetet med material utan några krav på vad det ska föreställa (Skoog, 1998). Skoog 

(1998) skriver om vikten av att pedagoger intar en roll som hjälpande i 

bildskapandesituationer och att de visar intresse för barnens skapande. Som en fortsättning på 

det beskriver Änggård (2005) i sina slutsatser att en del av barns bilder inte får någon 

uppmärksamhet av pedagogerna och en anledning till det kan vara att bilderna är obegripliga 

för de vuxna. Kristina Westerlund (2011) har skrivit en licentiatuppsats som handlar om 

pedagogers arbete med förskolebarns inflytande vilken är relevant för mitt arbete på så sätt att 

hon beskriver bland annat hur pedagogers inställning i samspel med barn påverkar, vilket 

även har betydelse för min studie där pedagogernas inställning i bildskapandesituationer är av 

vikt. Westerlund (2011) beskriver vikten av pedagogers förhållningssätt och vikten av att 

samtala med barn och att som pedagog se till att skapa sådana tillfällen. Genom samtalen 

skapas en större förståelse för vad som sker i en viss situation (Westerlund, 2011). 

 

 

Miljöns betydelse i bildskapandesituationer 
Eva Änggård (2006) har skrivit en bok om att barn skapar bilder i förskolan och beskriver 

miljöns betydelse i bildskapandesituationer. Änggård (2006) anser att val av material, vilket 

material pedagogerna väljer att plocka in, hur pedagogerna väljer att placera materialet och 

om det finns tillgängligt för barnen påverkar bildskapandet i förskolan. Änggård (2006) 

framhåller vikten av att barnen själva kan nå och hantera materialet. Hon framhåller även 

betydelsen av att pedagogerna ger barnen tillgång till fri aktivitet där barnen får möjlighet att 

själva skapa i sin egen takt. I och med det får barnen möjlighet att bekanta sig med olika 

material om och om igen (Änggård, 2006). Även Bendroth Karlsson (1998) skriver om att hur 

pedagogerna väljer att placera materialet i bildskapandesituationer har betydelse för barns 

lärande och utveckling. Westerlund (2011) skriver i sin licentiatuppsats betydelsen av att 

pedagoger, utifrån vad barnen visar, skapar en tillåtande miljö och på så sätt ger barnen 

inflytande i förskolans verksamhet. När det gäller barns inflytande i bildskapandemiljön 

framhåller Westerlund (2011) att pedagogerna kan ta fram lite olika typ av material åt gången 

och plocka fram annat material vid andra tillfällen. På så sätt får barnen påverka vilket 

material de vill använda sig av, av det som finns framme, men även få en variation och kan 

lockas av nya typer av färger, papper eller mallar när de sedan plockas fram vid ett annat 

tillfälle (Westerlund, 2011). 
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Teoretiska utgångspunkter 
Bjereld (2009) ger en förklaring av teori som något som innefattar en allmän uppfattning om 

hur saker är. Vidare förtydligar han att i och med val av teori tillkommer faktorer och begrepp 

som ska ingå i forskningsarbetet (Bjereld, 2009). Jag har valt att fokusera på Lev Vygotskij 

och hans sociokulturella perspektiv på lärande. Den här teorin används i arbetet för att 

Vygotskij menade att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang (Säljö, 2014) 

och kopplat till mitt syfte tänker jag att det hänger ihop med hur pedagoger uppfattar att barn 

lär, de lär barnen och barn lär av varandra i samband med bildskapande i förskolan. 

Bildskapandesituationer är ofta sociala situationer där barn ingår i sampel på ett eller annat 

sätt och därför anser jag att det sociokulturella perspektivet är lämpligt och på ett relevant sätt 

går att koppla till min studie. Jag kommer att beskriva det sociokulturella perspektivet men 

även kort beskriva Vygotskij som har en betydelsefull roll för perspektivet. Säljö (2014) har 

gjort en tolkning av Vygotskij och det sociokulturella perspektivet och det är hans tolkning jag 

utgår ifrån i mitt arbete eftersom han har en betydande roll genom sin tolkning av 

perspektivet. Säljö är professor i pedagogisk psykologi och har stort intresse kring just 

utveckling och lärande. 

 

Jag har även valt ut några begrepp som jag anser aktuella för min studie vilka är mediering, 

proximal utvecklingszon och fysiska artefakter och även dessa kommer jag att förklara nedan. 

Bjereld (2009) beskriver hur begrepp är nödvändiga för att skapa en förståelse för hur allt 

hänger samman. 

 

 

Sociokulturellt perspektiv 
Grundaren till det sociokulturella perspektivet är Lev Vygotskij. Perspektivet beskriver att 

kunskap inte är något som människan har i färdig form utan att den blir till i samspel mellan 

människor och med omgivningen. Här beskrivs även människan som en social varelse och 

framhåller att vi lär oss genom att samarbeta med andra människor och på så sätt utvecklar 

nya sätt att jobba på. Ett exempel på något som blir till först mellan människor är språket. 

Kunskapen ses som något man använder i sitt agerande för att bland annat kunna lösa 

problem. När samspelet har skett blir kunskapen en del av den enskilde individen och hens 

tanke och handling. Lärande kan beskrivas som att individen bär med sig redan färdig 

kunskap, vilken behövs för att göra framsteg, och genom social handling uppnås en högre 

nivå av kunskapen. Det sociokulturella perspektivet handlar alltså om vad en eller flera 

individer tar med sig från en social situation och som hen sedan kan använda sig av längre 

fram. I perspektivet beskrivs också att det är svårt att undvika att lära sig eftersom alla 

situationer är lärandesituationer antingen med positiva eller negativa erfarenheter. Det är alltså 

en fråga om vad vi lär oss och hur vi lär oss i olika situationer (Säljö, 2014). Säljö (2014) 

beskriver att man måste se på omgivningen som människan befinner sig i och vad som finns 

tillgängligt i den för att kunna se ett lärande. I perspektivet beskrivs att hur vi beter oss i olika 

situationer, hur vi uppfattar att verkligheten formas av kulturella och sociala erfarenheter och 

att en människas uppväxtmiljö har betydelse. Även om många människor har samma 

genetiska förutsättningar påverkas de olika beroende på vilken miljö de växt upp i. I 

perspektivet beskrivs att vi människor använder oss av en typ av redskap vilka innefattar 

språkliga och fysiska resurser som vi använder för att förstå vår omvärld och kunna agera i 

den. Med hjälp av redskapen kan vi lättare förstå en situation eftersom de innehåller tidigare 
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generationers erfarenheter (Säljö, 2014). Slutligen vill jag understryka att i det sociokulturella 

perspektivet beskrivs språket som en unik förmåga att dela varandras erfarenheter genom att 

vi frågar varandra och byter kunskaper vilket även Säljö (2014) framhåller. 

 

 

Lev Vygotskij 
Lev Vygotskij var en rysk pedagog, psykolog och filosof. Vygotskij var betydande inom 

pedagogiken och utvecklingspsykologin. Han lanserade en idé om att människors utveckling 

sker i samspel med omgivningen och är grundaren till sociokulturellt perspektiv. Han 

fokuserade på vad individen kan lära sig själv och vad individen kan lära sig tillsammans med 

någon som är mer kompetent inom ett område. I perspektivet beskriver Vygotskij att 

omgivningen, exempelvis hur miljön är utformad, är väsentlig för en människas prestation 

och utveckling (Säljö, 2014).  

 

 

Mediering 
Begreppet beskriver samverkan mellan människor och de artefakter som människor använder 

för att förstå och agera i omvärlden. Det kan beskrivas som att tanke, handling och föremål är 

förenade med varandra. Ett viktigt medierande redskap är språket på så sätt att språket ses 

som ett verktyg för tänkande (Säljö, 2014). Säljö (2014) beskriver språket som ett medel för 

att kunna delta i samspel. Han skriver även om barns förmåga att kunna ingripa i sin 

omgivning när de lärt sig språket (Säljö, 2014). 

 

 

Proximal utvecklingszon 
I alla sociala situationer har vi möjlighet att lära nya kunskap. Det utrymme som är mellan det 

individen kan göra själv och det individen kan göra tillsammans med en mer kunnig person 

kallar Vygotskij för den proximala utvecklingszonen. Det en person gör tillsammans med 

någon mer kunnig inom ett område idag kan denne person utveckla en större förståelse för 

och göra själv imorgon (Säljö, 2014). 

 

 

Fysiska artefakter 
Fysiska artefakter kan ses som något som människan skapat som redskap för att bearbeta 

omgivningen, vilket kan vara både gamla och nya föremål. Det som ingår i kategorin 

artefakter är alla föremål som människan kan använda i något ändamål (Säljö, 2014), vilket 

kan vara allt från en sax till en traktor.  
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3. Metod 
I den här delen beskriver jag hur jag har gått till väga och vilken metod jag har valt att 

använda mig av för att få svar på mina frågeställningar. Jag skriver även om etiska 

överväganden, vilket är betydelsefullt att ta hänsyn till innan påbörjad studie. 

 

 

Metodval 
Bjereld (2009) beskriver att alla undersökningar måste ha någon form av data för att kunna ta 

sig an ett problem. Bjereld (2009) skriver om vikten av att väga för- och nackdelar med olika 

forskningsmetoder för att hitta den mest lämpliga för forskningsområdet. Han skriver även om 

intervjufrågor och att noggranna frågor ökar möjligheten att lyckas (Bjereld, 2009). Mitt val 

av forskningsmetod är en kvalitativ metod där jag valt att genomföra skriftliga intervjuer. 

Christoffersen & Johannesen (2015) beskriver en kvalitativ intervju som att den intervjuade 

kan svara utifrån egna kunnigheter och med egna ord. Jag har valt intervju som metod 

eftersom jag genom intervjuerna kan få fram hur pedagogerna tänker att de förhåller sig till 

bildskapandesituationer i förskolan. Löfdahl (2014) framhåller vikten av att informera alla 

personer som man tänkt ska ingå i undersökningen och att alla får tillgång till relevant 

information. Innan jag intervjuade skickade jag ett informationsbrev där jag bland annat 

berättade om syftet med min undersökning och de etiska ställningstagandena. I brevet skrev 

jag även hur jag kommer att gå tillväga med svaren och kontaktuppgifter till mig och min 

handledare. Det är betydelsefullt att få samtycke av alla deltagande personer och att de är 

medvetna om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande (Löfdahl, 2014). Med brevet 

skickade jag även samtyckesblanketter som var och en av pedagogerna fick skriva under om 

de godkände att jag intervjuar dem. Jag har lämnat papper med intervjufrågor till pedagoger 

så att de själva kan sitta och fylla i intervjuerna. Valet av metod passade bäst utifrån 

pedagogernas situation på förskolan, då tiden är en bristvara. Intervju som metod ger en 

djupare förståelse av forskningsområdet bland annat genom att det finns utrymme för 

följdfrågor där förklaringar kan ges (Backman, 2008). I mitt fall när jag inte personligen 

intervjuar pedagogerna har vi kommit överens om att när intervjuerna är ifyllda och jag har 

läst igenom svaren kan jag komma tillbaka till förskolan för eventuella följdfrågor. När jag 

utformade mina intervjufrågor (bilaga 3) utgick jag från mitt syfte och mina frågeställningar 

så att jag skulle få så relevanta svar som möjligt, med koppling till min forskning. Jag 

använde mig av semistrukturerad intervju och intervjuguide (bilaga 3). Eftersom mitt val av 

metod blev skriftliga intervjuer övervägde jag att istället att använda mig av enkät, med öppna 

svar, som metod men valde bort det på grund av att jag kanske inte skulle få tillräckligt 

utvecklande svar för att kunna svara på mitt syfte och mina frågeställningar. 

 

 

Urval 
Jag har valt att intervjua förskollärare och barnskötare på en förskola i en mindre stad i 

Sverige. Jag har valt att göra intervjuer på endast en förskola för att pedagogerna som arbetar 

där är blandat förskollärare och barnskötare och har många olika tankar kring hur de arbetar i 

förskolan, vilket jag har koll på eftersom jag känner till förskolan och dess personal. 

Anledningen till att jag valt att intervjua pedagoger är för att det är deras synsätt på 

bildskapande jag vill åt. Jag kommer då att få information om hur pedagogerna tänker kring 

bildskapande i förskolan och hur pedagogerna tänker att barn kan förmedla sina tankar och 
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känslor i bild. Förskolan består av två avdelningar med barn i åldrarna 1–5 år. En anledning 

till att jag valde just den här förskolan är för att jag är bekant med den sedan innan och den 

ligger på ett rimligt reseavstånd. Mitt urval av pedagoger, på förskolan som genomförde 

intervjuerna, blev slumpmässigt men ändå en blandning av barnskötare och förskollärare. 

Pedagogerna är i lite olika åldrar och har olika lång erfarenhet inom förskolläraryrket. Min 

tanke var att få intervjusvar från sex pedagoger men på grund av tidsbrist, att det inte fanns tid 

att gå ifrån barngruppen, fick en pedagog avböja till undersökningen. Det är grundläggande 

att planera undersökningen på ett sätt som gör att de deltagande personerna inte känner sig 

kränkta eller utsatta. Det kan handla om planering, att till exempel intervjuerna kan dra ut på 

tiden (Vetenskapsrådet, 2017). Jag har valt att inte skriva några fiktiva namn på pedagogerna 

utan benämner dem istället som pedagog 1, 2, 3, 4 och 5. Det är grundläggande att de 

personer som deltar i undersökningen inte går att känna igen (Löfdahl, 2014). Nedan beskrivs 

vad de har för yrkesroll: 

 

Pedagog 1, barnskötare 

Pedagog 2, barnskötare 

Pedagog 3, förskollärare 

Pedagog 4, förskollärare 

Pedagog 5, förskollärare 

 

 

Etiska överväganden 
Innan jag startade min undersökning la jag vikt vid att läsa in mig på etiska överväganden 

vilka handlar om att jag måste förhålla mig till de regler som finns gällande bland annat 

forskning i förskola. Det handlar även om att ha ett moraliskt förhållningssätt där det bland 

annat är viktigt att låta de personer som ingår i studien få information om undersökningens 

syfte i sin helhet. Det är av vikt att vara medveten om att forskningsetiska ställningstaganden 

är ledande under hela forskningsprocessen, från problemformulering till publicering 

(Johansson & Svedner, 2010). Inom forskningen finns det fyra betydelsefulla principer, vilka 

är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  

 

Informationskravet handlar om att alla som deltar i undersökningen måste underrättas om vad 

forskningen handlar om och vad som fordras av dem (Löfdahl, 2014). Här är det även av vikt 

att man informerar förskolechefen och får hens tillåtelse vilket Ami Cooper framhöll 

(föreläsning, 4 september 2017). Att forskaren måste få samtyckeskrav handlar helt enkelt om 

att deltagarna måste ge sitt samtycke, skriftligt. I samtyckeskravet ingår också att man som 

forskare måste meddela de deltagande att de när som helst kan dra sig ur under forskningens 

gång. Nyttjandekravet syftar till att man förklarar vad data kommer att användas till och att 

den kommer att raderas efter avslutad forskning. Den sista principen, konfidentialitetskravet, 

handlar om att alla deltagare som deltar i forskningen och själva verksamheten inte går att 

känna igen. För att denna information ska nås ut till de deltagande behöver muntlig 

information ges och vara nedskrivet i ett informationsbrev (Löfdahl, 2014). Ami Hansson 

Cooper (föreläsning, 4 september 2017) framhöll i sin föreläsning att etik är oskrivna lagar 

om vad som till exempel är rätt och vad som är fel. Jag tänker att detta är en logisk förklaring 

som är värd att bära med sig genom hela processen med examensarbetet för att alla ska få en 

möjlighet att trivas så bra som möjligt under forskningens gång, från början till slut. 
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Genomförande 
Jag har gjort skriftliga intervjuer med förskollärare och barnskötare. Innan jag gjorde mina 

intervjuer kontaktade jag förskolechefen på förskolan jag tänkt att genomföra intervjuerna på 

för ett godkännande vilket jag också fick, för att sedan kontakta de pedagoger jag tänkt 

involvera på förskolan. Löfdahl (2014) beskriver betydelsen av att först informera 

förskolechefen på den avsedda förskolan för att få tillåtelse att genomföra studien där. Jag 

besökte förskolan, presenterade mig, berättade om mina tankar kring undersökningen och 

delade ut informationsbrev. Jag berättade att min tanke är att sitta ner med var och en av 

pedagogerna och intervjua dem personligen men fick då som svar att de önskade skriftliga 

intervjuer, vilket jag tog till mig och bestämde mig för att genomföra. Jag kom tillbaka till 

förskolan vid ett senare tillfälle för att lämna papper med intervjufrågor till pedagogerna som 

gått med på att delta i undersökningen. Min tanke var att de skulle få ungefär en vecka på sig 

att fylla i intervjufrågorna så att jag till veckan efter kunde ha förberett eventuella följdfrågor. 

Intervjuerna drog ut lite på tiden, på grund av tidsbrist för pedagogerna, men ett par dagar 

senare fick jag med mig dem hem. Jag gick igenom intervjusvaren och konstaterade att de var 

utvecklande nog och att jag därför inte behövde gå tillbaka till förskolan för att komplettera 

svaren.  

 

 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet medan validitet handlar om hur relevanta data 

är. Det går att testa studiens reliabilitet genom att göra undersökningen en gång till och då se 

om resultatet blir desamma, i så fall är reliabiliteten hög. Vid hög validitet krävs att man får 

fram den data som var tänkt att få fram (Christoffersen & Johannesen, 2015). Eftersom jag 

fått svar på de frågor jag ville undersöka är validiteten på mitt arbete hög. Jag tror även att 

reliabiliteten på mitt arbete är rätt så hög genom att pedagogerna har svarat enskilt på 

intervjufrågorna men jag tänker att det skulle kunna vara så att pedagogerna har pratat med 

varandra om vad de skulle skriva på de olika frågorna vilket innebär att det kan vara så att 

reliabiliteten kanske inte är så hög. Pedagogerna jobbar även i arbetslag, och gör saker 

tillsammans, och så på så sätt kan det bli liknande svar på vissa av frågorna trots att det är 

varje enskild pedagogs tankar. 

 

 

Bearbetning av data 
När jag fått tillbaka mina data började jag att transkribera dem genom att jag läste alla 

intervjuer från alla pedagoger, var för sig, och under tiden jag läste analyserade jag materialets 

innehåll där jag noterade nyckelord kopplat till mitt syfte och mina frågeställningar. Därefter 

kategoriserade/kodade jag nyckelorden (Ahrne & Svensson, 2011). De kategorier jag kom 

fram till, utifrån intervjufrågorna och med koppling till mitt syfte och mina frågeställningar 

vilka är på vilket sätt arbetar pedagoger med bildskapande i förskolan och hur uppfattar 

pedagoger att de påverkar barnen i deras bildskapande, var: material och verktyg, 

bildskapandeprocessen, bildsamtal och känslouttryck. Jag funderade även kring hur jag skulle 

gå till väga för att de deltagande pedagogerna inte skulle kunna kännas igen. När jag gjort det 

började jag att fundera på hur jag skulle lägga upp skrivandet av resultat och analys och vilka 

rubriker jag skulle använda så att jag kunde få fram det på ett bra sätt i resultatdelen. Vid 

bearbetning av data är det viktigt att utgå från projektets syfte (Löfgren, 2014). Löfgren 

(2014) beskriver vikten av att väva samman händelser för att skapa mening. 
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4. Resultat och analys 
Mitt syfte med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger förhåller sig till 

bildskapandeaktiviteter i förskolan. Mina frågeställningar är: 1. På vilket sätt arbetar 

pedagoger med bildskapande i förskolan? 2. Hur uppfattar pedagoger att de påverkar barnen 

i deras bildskapande? Jag kommer att presentera mitt resultat, i detta kapitel, utifrån 

huvudteman vilka är: ”Pedagogers arbete med bildskapande” och ”Pedagogers påverkan i 

bildskapandesituationer”. Pedagogernas namn är fiktiva. 

 

 

Pedagogers arbete med bildskapande 

Utifrån pedagogers arbete med bildskapande har jag kunnat urskilja olika teman vilka är: 

”Materialets betydelse och verktyg som hjälpmedel”, ”Utforskandet i bildskapandeprocessen” 

och ”Vikten av att föra bildsamtal”. 

 

 

Materialets betydelse och verktyg som hjälpmedel 
Resultatet visade att alla pedagoger i min studie anser att syftet med bildskapande i förskolan 

är att erbjuda barnen en variation i bildskapandet där barnen, gemensamt och enskilt, får 

prova på att uttrycka sig med hjälp av olika material och tekniker som leder till nya 

upptäckter. Flera av pedagogerna beskriver även betydelsen av materialets placering, att det 

finns tillgängligt för barnen. I intervjuerna beskrivs att det skapats en ateljé på förskolan där 

pedagogerna försöker erbjuda barnen en mängd olika material. Pedagog 1 skriver om att 

barnen själva kan undersöka i sin egen takt genom att materialet placeras i barnens höjd. 

Pedagogerna beskriver alla var för sig att de jobbar med färg, blandningar, papper, bilder, 

former och Ipad för att främja barns bildskapande. Pedagog 3 förklarar: 

 
 Syftet med bildskapande i förskolan tycker jag är att vi erbjuder barnen olika material och nya 

 upptäckter. 

 

Mitt resultat visade även att flera av de intervjuade pedagogerna beskriver att det är av vikt att 

ge barnen verktyg för att kunna utvecklas i bildskapandesituationer, vilket bland annat kan 

vara en Ipad där barnen kan skapa collage enskilt eller med hjälp av en pedagog, så att barnen 

vet vad de har att jobba med. Ett annat exempel på verktyg kan vara att föra bildsamtal om 

vad det är barnen målar, för att det ska bli ett större lärande för barnen och för att de ska 

kunna utveckla sitt skapande. Pedagogerna beskriver en förhoppning om att barnen ska få upp 

ögonen för bildskapande och känna en nyfikenhet inför det genom samtalen. Pedagog 3 

skriver:  
 

Med de större barnen är det roligt att ställa frågor som t.ex. ”vad föreställer det?” och ”hur 

tänkte du?”. 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Säljö, 2014) går det att tolka det pedagogerna 

skriver, om betydelsen av materialet eller betydelsen av fysiska artefakter, på så sätt att genom 

att barnen själva har tillgång till fysiska artefakter i bildskapandesituationer kan de vara med 

och påverka sitt lärande genom bearbetning av, och i samspel med, materialet och på så sätt 

utvecklas och ingå i ett lärande. 
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Utforskandet i bildskapandeprocessen 
Mitt resultat visar att processen i bildskapande är det mest betydelsefulla eftersom det är 

genom den som barnen tillåts prova och bekanta sig med olika material och tekniker och då 

”lär sig nya saker på vägen” vilket är av vikt och blir till en glädje för barnen. Pedagogerna 

lägger stor vikt vid just själva processen eftersom det då handlar mycket om utforskande. Det 

rådde lite delade meningar om betydelsen av ett färdigt resultat eller inte. Flera av 

pedagogerna menade att resultatet inte är betydelsefullt medan en av pedagogerna framhöll 

vikten av att få en färdig produkt, det vill säga att processen leder till något mer än att prova 

tekniker och material. Pedagog 4 beskriver att hon anser att det är betydelsefullt att få ett 

färdigt resultat och att det då kan användas som reflektion, vilket hon sett blir till en glädje för 

barnen, medan pedagog 2 menar att fokus istället bör vara på att testa olika material och 

tekniker och att det många gånger krävs att barnen får prova på att skapa, gemensamt och 

enskilt, om och om igen. Pedagog 2 beskriver att hon pratar med barnen om att utforskandet 

är det viktiga och att det inte är så farligt att få färg på sig. Vidare beskriver hon att 

upprepning är betydelsefullt och att det kan ta ett tag för de yngsta barnen i förskolan att våga 

prova nya material och att våga bli kladdiga. Hon beskriver att en del barn först vill observera 

hur andra barn gör för att sedan våga prova själva. Pedagog 5 beskriver att själva utforskandet 

och kreativiteten får stor betydelse för att kunna samtala under processens gång vilket hon 

anser är grundläggande. Flera av de deltagande pedagogerna menar att skapandeprocesser är 

av vikt då barnen lär av varandra. Pedagog 4 säger: 

 
 Processen är det viktigaste. Det färdiga skapandet kan användas som reflektion och visa glädje. 

 

Kopplat till ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Säljö, 2014), utifrån det pedagogerna 

formulerar, beskrivs i perspektivet att vi lär i alla sociala situationer med olika erfarenheter. 

Processen blir en slags mediering där tanke och handling förenas med varandra och blir till ett 

lärande. Det färdiga resultatet blir en annan form av lärande i form av en fysisk artefakt. 

 

 

Vikten av att föra bildsamtal 
Resultatet visar att pedagogerna beskriver vikten av att föra bildsamtal med barn. Bildsamtal, 

mellan pedagog och barn, kan till exempel handla om varför ett barn inte tar till sig material 

som finns tillgängligt och hur pedagoger, eller barn, kan inspirera andra barn att undersöka 

materialens användningsområden. När de äldre barnen skapar kan det vara betydelsefullt att 

ställa utvecklande frågor kring vad barnen skapat, där barnet tillsammans med pedagogen får 

möjlighet att reflektera över sitt skapande. Pedagog 1 berättar om att hon alltid pratar med 

barnen om vad deras skapande föreställer och menar att det sker ett samspel runt bilden. För 

att komma ihåg vad som sades brukar de skriva ner kommentaren. Pedagog 2 beskriver också 

hur hon samtalar med barnen om vad de skapat och under själva processen. Pedagog 1 

skriver:  

 
Jag tror det får dem att tänka till. Ofta vet dem inte vad bilden föreställer innan jag frågar. Det 

blir en efterkonstruktion som sätter igång fantasin.  
 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Säljö, 2014) kopplat till min undersökning 

och bildsamtal kan det vara så att en pedagog introducerar ett nytt material och ett barn inte 

tar till sig materialet direkt. Utifrån det sociokulturella perspektivet tänker jag att pedagogen 
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då hade varit medveten om vikten av att föra bildsamtal. I och med att samtala används ett 

medierande redskap, vilket är språket, och då hade pedagogen kanske få reda på att barnet 

som inte deltar i bildskapandet istället lär genom, socialt sammanhang, att observera sina 

kompisar vad de gör med materialet för att sedan kunna delta utifrån sina erfarenheter och på 

så sätt uppnå proximal utvecklingszon. 

 

 

Pedagogers påverkan i bildskapandesituationer 
De teman jag har kommit fram till gällande pedagogers påverkan i bildskapandesituationer är: 

”Att påverka genom bildsamtal” och ”Låt barnen skapa efter sina känslor”. 

 

 

Att påverka genom bildsamtal 
Samtliga pedagoger är överens om att bildsamtal i förskolan påverkar barnen och att det får 

dem att tänka till, reflektera kring vad det är de har skapat och se olika perspektiv på 

skapande. Flera av de medverkande pedagogerna beskriver vikten av att vara medveten om 

hur kommentarer påverkar barnen, till exempel att de kan påverka på ett positivt sätt genom 

att barns fantasi kan gynnas vid uppmuntran att berätta om sitt skapande. Pedagogerna 

upplever även att barnen känner en stolthet över att ha fått berätta om vad det är de har 

konstruerat. Resultatet visar att pedagogerna genom bildsamtal kan lyssna in barnen och 

tillsammans med barnen vidareutveckla det de skapat om de är i en sits då de vill skapa men 

inte kommer framåt. Pedagog 3 beskriver att hon upplever att barnen påverkas positivt genom 

bildsamtal. Hon belyser även glädjen hos barn när deras skapande får lite extra 

uppmärksamhet. Pedagog 2 beskriver: 

 
 Positiva kommentarer. Att det är roligt att måla och att vi vuxna är förebilder. 
 

Det sociokulturella perspektivet beskriver att människor lär i interaktion med varandra och 

framhåller språket, men även kroppsspråk, som används vid samtal är ett viktigt medierande 

redskap (Säljö, 2014). Vidare hade man i perspektivet kunnat fått syn på att barnen lär genom 

samtalen och utvecklar en större förståelse för både sitt eget skapande men även för 

bildsamtal. Pedagogerna har en förhoppning om att barnen ska få upp ögonen för 

bildskapande och känna en nyfikenhet inför det genom samtalen. 

 

 

Låt barnen skapa efter sina känslor 
Mitt resultat visar att pedagogerna beskriver vikten av att som pedagog vara påläst och på så 

sätt ha en vetskap om vad barnen kommunicerar med hjälp av sitt skapande, att barnens 

skapande ”talar till oss”. Det är betydelsefullt för barnen att själva får påverka sitt skapande 

och att själva få välja färg och material, bland annat utifrån hur de känner. Pedagog 1 

framhåller att pedagogerna ser barnets egen förmåga genom att låta barnet skapa på sitt sätt 

trots att de kanske endast målar med svart färg och beskriver att det påverkar barnen på ett 

positivt sätt. Samtliga pedagoger beskriver att de uppfattar att skapandet är ett sätt för barnen 

att ge uttryck för sina känslor. Genom skapandet visar barnen bland annat vad de tänker, 

känner, drömmer och fantiserar om och pedagog 1 menar att genom att låta barnen få skapa 

påverkar pedagogerna barnen på ett positivt sätt eftersom bildskapande är en sorts bearbetning 

av känslor. Fortsättningsvis beskriver pedagog 4 att några känslor som kommer ut i form av 
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skapande är olika intryck och upplevelser som barnen varit med om. Vidare skriver hon om att 

genom att som pedagog uppmuntra barnens skapande som uttryck för sina känslor kan med 

tiden leda till att det blir ett sätt att närma sig själv på och att ha som uttrycksmedel. Pedagog 

5 skriver: 

 
 Tankar, känslor och bearbetar saker de sett, hört eller varit med om. 
 

Utifrån det pedagogerna beskriver om att barnens skapande talar till oss kopplat till ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande (Säljö, 2014) kan tolkas som att barn beroende på humör, 

vilken gruppsammansättning de vistas i, vilka upplevelse de varit med om och så vidare 

påverkar barnen på olika sätt men är alla lärsituationer på olika sätt. Med hjälp av de fysiska 

artefakterna papper och penna, eller andra material, kan vara ett sätt för barn att uttrycka sig 

och visa på sina tankar och känslor. 
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5. Diskussion 
I den här sista delen i arbetet kommer jag att dra slutsatser och tolka resultaten, vilket även 

Backman (2008) beskriver. Jag kommer även att titta på likheter och olikheter inom området. 

Jag kommer att skriva om eventuella brister och förbättringar i min undersökning. Det är i 

diskussionen hela rapporten ”knyts samman”, vilket Backman (2008) framhåller. 

 

Återkoppla till det övergripande syftet: Syftet med min studie är att ta reda på hur pedagoger 

förhåller sig till bildskapandeaktiviteter i förskolan. 

 På vilket sätt arbetar pedagoger med bildskapande i förskolan? 

 Hur uppfattar pedagoger att de påverkar barnen i deras bildskapande? 

 

Resultatdiskussion 
Genom litteratur som jag läst och vad jag kan läsa av mitt resultat ser jag att pedagogerna 

påverkar barnen på lite olika sätt i bildskapandesituationer. Jag har sett en medvetenhet kring 

hur viktigt pedagogerna anser att det är att ha ett medvetet förhållningssätt. Att vara en 

tillåtande pedagog, till exempel genom att låta barnen få måla fritt, låter som ett bra verktyg 

för att barnen ska få tillgång till att lärande och utveckling. Men ibland tror jag att man som 

pedagog kan gå emot sig själv när man säger att barnen får måla fritt, sedan säger barnet att 

det är färdigt när det kanske endast gjort en cirkel på ett papper och man som pedagog säger: 

men jag vill att du målar klart. Jag tror att pedagoger många gånger i den här situationen inte 

själva är medvetna om att de har ett bestämt krav på resultatet, omedvetet, genom att de ser att 

barnet inte målat mycket och i och med det ser en ofärdig teckning. Löfstedt (2004) beskriver 

betydelsen av att som pedagog främja barns spontana skapande och ge dem uppmuntrande 

kommentarer. Som pedagog är det av vikt att vara verksam och hjälpande i bildsituationer. I 

och med pedagogernas förhållningssätt ingår även hur de förklarar att de kommunicerar med 

barnen och att ha en medvetenhet kring hur kommentarerna påverkar barnen (Bendroth 

Karlsson, 1998), vilket jag även tänker hör ihop med det jag skrev i ovanstående meningar. 

Läroplanen (Skolverket, 2016) för förskolan framhåller att barnen ska få inflytande i 

verksamheten och genom att belysa det tänker jag att det är av betydelse att man som pedagog 

har en tillåtande miljö där barnen själva kan vara med att påverka och hantera 

skapandematerial, vilket även Änggård (2006) och Westerlund (2011) belyser.  

 

En av mina intervjuade pedagoger har tillsammans med sitt arbetslag bestämt att skapa en 

ateljé eftersom det i verksamheten finns ett stort behov av skapande. Genom att ha utgått från 

vad barnen visar intresse för stärker pedagogerna barnens självkänsla genom att barnen själva 

får prova olika material och tekniker. Tidigare forskning, Skoog (1998), beskriver att syftet 

med bildskapande bör vara att få pröva olika material och tekniker vilket leder till nya 

upptäckter, detta är även något som pedagogerna uttryckte i intervjuerna. Bara för att det 

kommer nytt material in i verksamheten eller för att materialet är placerat på barnens nivå 

betyder det inte att alla barn direkt börjar undersöka materialet. En av de intervjuade 

pedagogerna förklarade hur vissa barn först vill observera andra barn för att sedan prova själv. 

Den beskrivningen tänker jag är en klar bild av vad Vygotskij framhåller i det sociokulturella 

perspektivet, att barn lär i samspel med andra barn. Vikten av att barnen får skapa utifrån sina 

villkor är betydelsefullt och här tänker jag att som pedagog medvetandegöra för barnen att de 

inte finns några rätt eller fel i skapandet eftersom syftet med bildskapande inte ska vara att 
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producera färdiga saker. I och med stort fokus på tekniker men framförallt material i 

bildskapande har jag även fått information om materialets placering och pedagogers tankar 

kring hur de väljer att placera skapandematerial. Materialets placering kan tyckas vara ett 

sidospår i min undersökning men genom mina frågor, och även i tidigare forskning, har 

pedagogerna själva kopplat att det hör ihop, vilket jag själv också anser att det gör. Hur eller 

hur så är det en fråga som har väckts och som jag anser relevant i bildskapande kopplat till 

pedagogers förhållningssätt. Jag har tidigare beskrivit hur både Bendroth Karlsson (1998), 

Änggård (2006) och Westerlund (2011) framhåller vikten av att pedagogerna är medvetna om 

miljöns betydelse och att materialet är placerat så att barnen själva kan välja hur och när de 

vill använda det. Hur pedagoger förhåller sig i bildskapandesituationer tänker jag handlar om 

hur miljön görs tillgänglig för barnen och att det finns en miljö som lockar till skapande och 

att det är en stor del i pedagogernas förhållningssätt. Här tanker jag att det handlar om hur 

pedagogerna ser på barnen, om barnen ses som kompetenta.  

 

När jag tänker kring pedagogernas tankar om hur de arbetar i bildskapandesituationer så har 

jag fått en ganska tydlig bild av att när barn i förskolan skapar, antingen själva eller med 

pedagoger, anser pedagogerna att det är processen som är mest betydelsefull, eftersom det är 

genom processen som barnen lär sig nya saker vilket pedagog 3 pratade om. I om med att 

barnen får prova olika material och tekniker utan att behöva känna att de ska prestera och att 

det måste bli något kan de få känna ett kravlöst innehåll i bildskapandesituationer. Kanske kan 

det vara så att processen och det färdigt resultat är lika viktiga eftersom undersökandet i 

processen är betydelsefullt men så även att få känna en stolthet över att kravlöst ha presterat 

något.  

 

Bildsamtal har det varit en del information runt och vikten av att föra bildsamtal i förskolan. 

Det är genom samtalen man som pedagog bland annat kan sätta ord på det barnen skapar 

vilket både pedagogerna men även Bendroth Karlsson (1998) har framhållit och visst är det 

så. Genom samtalen blir pedagogerna en sorts förmedlare av vad det är barnen har målat, 

vilket Änggård (2005) framhåller. En nackdel med tankar kring bildsamtal kan vara att om 

man som pedagog tänker att man alltid måste föra bildsamtal trots att barnet själv inte vill. Jag 

tänker att det finns stunder då barn målar endast för att kanske få sitta lite själva och för att få 

ner några tankar, som en bild, på ett papper och kanske då inte är sugna på att berätta om vad 

det faktiskt är de skapat. Häikiö (2007), men även Skoog (1998) och Änggård (2005), 

beskriver att barn ofta målar sina inre tankar och känslor. Här gäller det att vara inlyssnande 

som pedagog och ha som tanke att man kan fråga barnen om de vill berätta om vad det är de 

har målat. 

 

 

Metoddiskussion 
Jag valde intervjuer som metod för min undersökning för att jag ansåg att den metoden var 

mest lämpad för mitt undersökningsområde. Backman (2008) understryker att vid val av 

metod bör man fundera på om metoden är lämpad för problemet och om den täcker 

frågeställningen. Även Bjereld (2009) skriver om metodvalet och vikten av att väga för- och 

nackdelar med olika metodval. Vidare skriver Fejes & Thornberg (2016) om att val av metod 

ska kunna bidra till en djupare förståelse av fenomenet som ska studeras. Jag hade även i ett 

tidigt stadie av min undersökning börjat fundera på frågor som jag ansåg var lämpade att ha 

som intervjufrågor. Min tanke från början var att jag skulle göra intervjuerna personligen men 



 

17 

 

på grund av vissa omständigheter hade pedagogerna som önskemål att få gör skriftliga 

intervjuer, vilket jag övervägde och valde att använda som metod. En fördel med skriftliga 

intervjuer, som jag tror, är att pedagogerna känner mindre press att prestera här och nu, som 

de annars kanske känner när de blir intervjuade muntligt. Jag fick som kommentar att ”det är 

bra med skriftliga intervjuer så jag kan sitta i lugn och ro och ta det lite i min egen takt”. Vi 

hade även en överenskommelse om att jag kunde komma tillbaka till förskolan för eventuella 

följdfrågor om jag kände att jag ville ha fler utvecklande svar. Men jag ansåg att svaren jag 

fått var tillräckliga för att kunna få svar på mitt syfte och mina frågeställningar. En annan 

fördel med intervju som metod är att jag får vetskap om pedagogernas tankar om 

bildskapande i förskolan, vilket jag också var ute efter. En nackdel tänker jag kan vara att 

genom att jag använde skriftliga intervjuer som metod kanske jag missar lite värdefull 

information som jag annars hade fått vid muntliga svar. Jag tänker även att jag då lättare hade 

kunnat komma på följdfrågor om jag ville veta mer om pedagogens tankar i frågan. Risken 

här tänker jag dock kunde ha varit att jag kommit på följdfrågor som gjort att svaren hade 

kunnat sväva ut i andra sidospår som inte varit relevanta inom ramen för mitt 

undersökningsområde. Jag förmodar att mina intervjufrågor inte var svårtolkade eftersom 

pedagogerna inte behövde en vidare förklaring av de olika intervjufrågorna. Frågorna gav mig 

de svar jag önskade för att kunna svara på mitt syfte och mina frågeställningar. Jag tror att 

mängden intervjufrågor var lagom och att formuleringen på dem gav pedagogerna utrymme 

att svara lite olika långa svar. Att jag är bekant med förskolan jag gjorde intervjuerna på anser 

jag inte har påverkat min studie, bland annat eftersom bildskapande inte är ett så känsligt 

ämne och pedagogerna beskrivit att de mer än gärna delar med sig av sina tankar gällande 

ämnet. Om jag skulle ha gjort om undersökningen tänker jag att jag skulle ha gjort intervjuer 

och haft observationer som komplement. Anledningen till det tänker jag är för att jag då hade 

fått pedagogernas tankar om hur de arbetar i bildskapandesituationer, i intervjusamtalen, och 

att jag sedan kunnat jämföra om svaren de gett mig angående hur de pratar med barnen 

stämmer överens med verkligheten, genom observationer. Fejes & Thornberg (2016) 

framhåller att val av metod för att samla in och undersöka data kan vara en eller flera metoder. 

Backman (2008) beskriver att om man vill veta något om verkligheten så måste man 

observera den.  

 

 

Slutsatser 
I den här sista delen belyser jag vad som går att lära av min studie med koppling till mitt 

syfte, vilket är att bidra med kunskap om pedagogers beskrivningar på hur de tänker kring 

barns bildskapande i förskolan. De slutsatser jag har kommit fram till i min undersökning är 

att om pedagogerna har kunskap kring hur man förhåller sig i bildskapandesituationer kan alla 

tillfällen bli lärsituationer och att barn lär sig genom bildskapande råder det ingen tvekan om.  

 

Något annat som jag fått fram är att språket är betydelsefullt, och vikten av att som pedagog 

kunna läsa av kroppsspråk vilket är ett sätt för bland annat de yngsta barnen att kommunicera, 

och att föra bildsamtal för att barnen lättare ska kunna reflektera över sitt skapande. Lärandet 

kan ske genom samtal mellan pedagog och barn eller i ett samspel mellan barnen. Kanske är 

det även så att pedagogerna lär sig av barnen, i samspel, om bildskapande om de har ett öppet 

förhållningssätt.  
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En annan slutsats är betydelsen av hur pedagogerna väljer att placera bildskapande-material. 

Pedagogerna har beskrivit betydelsen av att materialet görs tillgängligt för barnen så att de 

själva kan nå och hantera det.  

 

Genom att dela in barnen i olika grupper kan de lära olika saker tillsammans med olika barn. 

Det mesta handlar om att man som pedagog gör medvetna val. Som i många andra situationer 

på förskolan anser pedagogerna, liksom forskare (Skoog, 1998), att glädjen är det som bör ha 

störst fokus. Att som pedagog ha ett glädjande förhållningssätt eftersom det oftast smittar av 

sig på barnen och vad vore bildskapande utan glädje. Läroplanen (Skolverket, 2016) för 

förskolan beskriver också glädjen som en viktig del att ha med sig i arbetet med barnen i 

förskolan. 

 

Jag tänker att det sociokulturella perspektivet på lärande passar bra in i min undersökning 

genom språkets betydelse och vikten av hur pedagoger kommunicerar och att betydelsen av 

att ingå i samspel framhålls i perspektivet vilket är relevant för min undersökning genom att 

bildskapande är en social aktivitet. Slutligen vill jag framhålla vikten av att dokumentera i 

bildsituationer, vilket även är något som en av de intervjuade pedagogerna framhöll. Hon 

beskrev betydelsen av att dokumentera i dessa situationer för att påvisa lärande och för att hon 

sett att barnen ofta visat en glädje över att deras skapande dokumenteras. Med den här studien 

hoppas jag kunna bidra med en ökad förståelse av pedagogers olika tankar gällande 

bildskapande i förskolan och hur man som pedagog kan agera i dessa situationer för att det 

ska bli ett lärande för barnen, vilket även har en relevans för förskollärarprofessionen. 

 

 

Förslag till vidare forskning 
Jag har tidigare beskrivit, som kanske var lite av ett sidospår, miljöns betydelse i 

bildskapandesituationer. Därför tänker jag att förslag till vidare forskning, eller som jag skulle 

vilja studera vidare, skulle kunna vara att fokusera på hur pedagoger tänker kring 

utvecklingen av miljön kopplat till bildskapande. 
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev till pedagogerna 
 

Hej. 

Jag heter Josefine Fogel och jag studerar till förskollärare vid Karlstads universitet. Jag har 

precis börjat skriva på mitt examensarbete som handlar om bildskapande i förskolan. Mitt 

syfte är att undersöka på vilket sätt pedagoger upplever att de påverkar barnen i deras 

bildskapande? I och med detta önskar jag att få vara på er förskola under veckorna 47–48 för 

att intervjua er pedagoger och ta del av era tankar i ämnet. Det är frivilligt att delta i min 

studie och du som pedagog kan när som helst välja att dra dig ur utan särskild anledning. 

Materialet som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete. Förskolans namn 

och alla namn på pedagoger kommer att bytas ut när studien publiceras. När studien är 

slutförd kommer all insamlad data att förstöras. Min undersökning kommer att avrapporteras 

som ett examensarbete vid Karlstads universitet och finnas tillgänglig vid universitetets 

bibliotek. Slutligen vill jag be dig som pedagog om ditt samtycke att delta i min intervju. Det 

följer en samtyckesblankett med det här informationsbrevet som jag önskar att du fyller i 

senast onsdagen den 22/11.  

 

Om ni har några frågor gällande undersökningen kan ni antingen ringa eller maila mig: 

 

Josefine Fogel 

xxx–xxx xx xx 

mail: xxxxxxxxxxx@outlook.com 

 

Eller kontakta min handledare: 

 

Shirley Harthey Ubilla 

xxxxxxxxxxxxxx@kau.se 
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Bilaga 2 
 

Samtyckesblankett 
 

Pedagogens namn 

 

 

 

Jag samtycker till att delta i intervjun 

 

Ja    Nej  

 

 

 

Underskrift 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ort och datum 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 
1. Vad anser du är syftet med bildskapande i förskolan? 

2. Vilket anser du är viktigast, själva bildskapandet (processen) eller det färdiga resulta-

tet? Motivera gärna ditt svar. 

3. Hur tänker du att du bidrar till att utveckla barnens bildskapande? Förklara. 

4. Kommunicerar du med barnen vid bildskapande? Ge exempel på hur du kommenterar. 

5. Hur tror du att dina kommentarer påverkar barnen? 

6. Vad tänker du att barnen förmedlar genom sitt bildskapande? 

 


