
 

 

 

 

 

Samtal om barnens egna bilder- 

 ur ett förskollärarperspektiv 

 

En fenomenologisk studie om förskollärarnas upplevelse av sina samtal 
med barn om barns egna bilder 

Conversations about children’s own artworks- from a preschool teacher perspective 
 
A qualitative study about the preschool teachers experience of their conversations with 
children about children’s own artworks 

Johanna Hasselmark 

 

 

 

 

Fakultet: Humaniora och samhällsvetenskap 

Ämne/Utbildningsprogram: Pedagogiskt arbete/Förskollärarprogrammet 

Nivå/Högskolepoäng: Grundnivå/15 hp. 

Handledarens namn: Monica Furu 

Examinatorns namn: Getahun Yacob Abraham 

Datum: 2020-02-14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020-Johanna Hasselmark 

Samtal om barnens egna bilder- ur ett förskollärarperspektiv 

Conversations about children’s own artworks from a preschool teacher perspective- a Phe-

nomenological study 

Ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen vid  

Karlstads universitet: Förskollärarprogrammet 

http://kau.se 

 

The author, Johanna Hasselmark, has made an online version of this work available under a 

Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.  

http://diva-portal.org 

 

Creative Commons-licensen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv 



Samtal om barnens egna bilder  Johanna Hasselmark 

 

 

 

Abstract  

The aim of this study is to gather knowledge about how preschool teachers talk 

to children about the children’s own drawings. The purpose and the questions 

at issue is made from a phenomenological perspective on learning, this means 

that it´s the preschool teachers experience of the phenomenon of conversing 

with the children about their pictures that is going to be examined. The Phe-

nomenographic method is used as an onset to analyse the collected data. This 

is going to be done through the seven steps described by Dahlgren & Johansson 

(2015), where you start with reducing the quotes from the interviews down to 

smaller sections ,which then are sorted into categories based on differences and 

similarities in what the preschool teachers are answering to the questions.  

The results from this study shows that preschool teachers use conversations 

about the children’s drawings to observe the process that the children go 

through while doing unrestricted artworks initiated by themselves. This leads 

to this study’s conclusion that the process and conversionary part of it can from 

the preschool teacher’s point of view lead to higher competence in verbal abil-

ities and a higher level of communication skills. Other competences mentioned 

that is believed to be won through communicating about the children’s art-

works is a sense of self-worth and to develop higher motor skills. The only 

esthetical competence that is mentioned in the interviews as being able to de-

velop from communication about the children’s own artworks is the ability to 

imagine. This may be a sign of that preschool teachers feel unsure about what 

the aesthetic competences may be and what meaning these have for the sake 

of children’s development. 

 

Keywords: 

Conversations about artworks, Phenomenographic onset method, free creation 

in preschool, aesthetical learning, preschool teachers 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare talar med barn om 

barnens egna bilder. Syfte och intervjufrågor utgår från ett fenomenologiskt 

perspektiv på lärande, det är förskollärarnas beskrivningar av sin upplevelse 

av samtal om bilder som undersöks. Som kvalitativ metod används intervjuer 

som analyseras utifrån en fenomenografisk ansats, vilken sker i sju steg där 

intervjuerna reducerats ner till passager som sedan kategoriserats efter lik-

heter och skillnader i förskollärarnas uppfattningar. Resultatet visar att förs-

kollärare ser bildsamtalet med barnen som ett sätt att uppmärksamma den 

process som sker i bildskapandet, och att detta ses som utvecklande främst 

för barnens språkliga förmågor.  

 

Studiens slutsatser är att förskollärare ser språket som främsta kompetens 

som går att erövra genom bildsamtal, men att även fantasi och självkänsla 

nämns. Fantasi är den enda i de intervjuade förskollärarnas mening som ses 

som en kompetens som har betydelse för det estetiska bildlärandet, något som 

kan ses som en indikator på att förskollärare behöver mer kunskap om vad 

estetiska kompetenser är och deras betydelser för barns utveckling.  

 

Nyckelord: Bildsamtal, fenomenografisk metodansats, estetiskt lärande, fritt 

skapande, förskollärare 
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1 INLEDNING  

Jag har reflekterat över och observerat att barn i förskolans verksamhet ägnar 

sig en hel del åt fritt skapande som initieras av dem själva. Förskollärarnas roll 

har av det jag observerat varit att ta ett steg tillbaka från situationer där barnen 

skapar själva. Jag föreställer mig att förskollärarnas egna intressen och riktning 

mot resultat och mål med barnens bildaktiviteter kan innebära att barnens egna 

alster inte ges samma pedagogiska omtanke och värde som de aktiviteter som 

kan anses vara lärarstyrda. Barnens egna alster har jag inte sett uppmärksam-

mas i vare sig förskola eller skola på samma sätt som de målstyrda bilderna 

som skapats i lärarstyrda situationer och som gärna hängs upp på väggen. Bar-

nens egna bilder hamnar istället i barnens lådor, bänkar eller skickas med hem. 

Bendroth Karlsson (1998) säger att ”Pedagogens sätt att behandla barnens bil-

der visar vilket värde som tillmäts en viss aktivitet (s. 33)”. Vad säger det om 

synen på barnens egna bilder om de då hamnar i en låda utan att ha uppmärk-

sammats och samtalats om tillsammans med pedagogen?  Jag tror att samtalet 

som sker mellan barn och förskollärare om ett barns egna bilder kan ge en 

förståelse för hur pedagogiska synen på barns egna bildskapande och lärandet 

som sker i detta egentligen ter sig bland förskollärarna. Att låta barnen arbeta 

med fritt skapande anser inte jag handlar om att kapitulera från sin roll som 

lärare, utan att dels se barnens egna kompetenser, men även vara beredd på att 

hjälpa dem utveckla dessa på både individ och gruppnivå. 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer bakgrunden till studien att presenteras, dels hur den 

relaterar till förskolans styrdokument, dels bildskapande i förskola och skola i 

ett historiskt perspektiv.  

Styrdokument för förskolan 

I förskolans styrdokument står det att ” Förskolan ska ge varje barn förutsätt-

ningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, så-

väl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta 

och samtala om dessa (Skolverket, 2018, s. 14).” Att samtala om bilder finns 

alltså omnämnt i läroplanen för förskolan, och det står även att barnen ska 

kunna uttrycka upplevelser och tankar om bland annat bildämnet och även 

kommunicera om detta med andra i omgivningen.  
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Det fria skapandet i ett historiskt perspektiv 

Även om det fria skapandet idag förknippas med barnens egna initierade 

skapartillfällen där pedagogen står tillbaka och låter barnen styra har det inte 

alltid sett ut så. Begreppet har förändrats över tid och fått olika innebörd bero-

ende på vems teoretiska och pedagogiska perspektiv som fått råda. I följande 

stycke görs en överblick av synsättet på och barns möjligheter till fritt skap-

ande genom historien och kan ge en förståelse för hur och varför vuxna sam-

talat med barn om barns bilder, och dess betydelse för dagens perspektiv på 

bildskapande, det fria skapandet och bildsamtalet. 

Jean Jaques Rousseau var en fransk filosof, samhällsdebattör och författare 

som 1762 gav ut boken Emilé vilken ledde till att sättet att se på pedagogik 

förändrades (Lövheim, 2018). Rousseau visade i sin roman att en lärare kunde 

utgå från barnets egna erfarenheter och självutveckling för att nå lärande. Ge-

nom att introducera barnet till nya upplevelser och fenomen utifrån intresse 

vidgades barnets upplevelse och erfarenhet av världen (Lövheim, 2018). Detta 

nya sätt at se på barn och utbildning blev dock hårt kritiserat i början, och för-

fattaren beskriver också den dubbelhet som Rousseau visade genom att å ena 

sidan tala hur viktig individens egen vilja är, samtidigt som han i andra böcker 

än Emilé ansåg att staten hade rätt att forma sina medborgare för att utmärka 

sig gentemot andra nationer.  

Rousseau kom att inspirera Heinrich Pestalozzi, född 1746 och verksam som 

pedagog på skolor han upprättat för fattiga barn (Bjärvall, 2017). Pestalozzi 

skrev egna böcker och i Huru Gertrud undervisar sina barn (1801) myntar han 

begreppet åskådning som grunden till kunskap. Åskådning för Pestalozzi be-

tyder att uppleva något med alla sinnen, känslorna ska finnas med då lärande 

sker (Bjärvall, 2017).  Författaren tolkar det som att det handlar om att barnen 

ska lära sig tänka kritiskt och inte lära sig något utan att förstå varför. 

Pestalozzi omgavs även han i likhet med Rousseau av diversitet och samtidigt 

som han talade om åskådning menade han att det intellektuella lärandet, där 

han ansåg att skolämnet teckning tillhörde, skulle inriktas på specifika färdig-

heter såsom ord och former. Han ville dock se att lärare arbetade ämnesöver-

gripande för att barnen skulle kunna använda alla sina erfarenheter och kun-

skaper i alla ämnen (Bjärvall, 2017) 

Inspirerad av både Rousseau och Pestalozzi kom Fröbel att förändra synen på 

barn och barndom i hela Europa (Tallberg Broman, 1995). Barn skulle enligt 

honom tillåtas vara barn och utvecklas efter sina individuella förutsättningar. I 

barnträdgårdarna skedde utomhusupplevelser, lekar, sång och rörelse, hus-

hållssysslor och vad han kallade koncentrerat arbete, här ingick exempelvis 

teckningsämnet (Tallberg Broman, 1995). Bendroth Karlsson (1998) beskriver 
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att barnens bildarbete påbörjades på ett strikt styrt sätt där lärarinnan ritade 

först och sedan uppmanade barnen att göra likadant. Barnen gavs penna och 

papper i treårsåldern, men de fick inte tillgång till färger från start, detta för att 

” ge barnet upplevelse av ren form (Bendroth Karlsson, 1998, s. 12).”Författa-

ren diskuterar hur detta styrda bildarbete egentligen kunde ses som en motsats 

till hur Fröbel beskrev sin syn på barnet, och att det troligtvis beror på Fröbels 

influenser från Rousseau och Pestalozzi vars konsekvens blev den styrda me-

todiken. Enligt Fröbel nödvändig för att ”undvika att barnet ägnade sig åt me-

ningslöst kopierande (Bendroth Karlsson, 1998, s. 12).” I Sverige under 1930-

talet började den Fröbelska traditionen kritiseras för sin styrda metodik och 

aktivitetspedagogiska influenser började göra intåg i Sverige, Stina Sandel be-

skrev i sin bok Barnträdgården, starkt influerad av Elsa Köhler, att upplevelser 

leder till nytt lärande och att barn ska ges möjlighet att skapa fritt (Bendroth 

Karlsson, 1998).  

I kölvattnet av både Rousseau och Fröbel kom John Deweys Learning by doing 

pedagogik, vilket innebar att barnens egna intressen skulle styra deras utveckl-

ing och att detta skulle ske genom praktiska moment som följdes upp av re-

flektionstillfällen tillsammans med andra (Bendroth Karlsson, 1998). Dewey 

höll det estetiska arbetet högt och såg den konstnärliga processen som viktigare 

än det färdiga resultatet. Att gå på museum och titta på konst-verk var inte lika 

utvecklande som att göra något själv. 

Till skillnad mot John Dewey ansåg svensken Carlo Derkert att barnens känsla 

för estetik kunde utvecklas lika väl av att skapa som att uppleva konstvand-

ringar (Bendroth Karlsson, 1998).  Derkert var mycket noggrann med att bar-

nen skulle lämnas ifred med sina alster och slippa bli bedömda i sitt skapande. 

Hans syn på estetiskt lärande inspirerades av den engelske konstkritikern Her-

bert Reads åsikter om att barn skapar för att utveckla sig själva och att det 

kommer inifrån barnet självt (Bendroth Karlsson, 1998). 

Jan Thomaeus inspirerades även han av Herbert Reads tankar (Bendroth Karls-

son, 1998). Som teckningslärare ansåg han att barnens egna upplevelser av det 

de skapade under bildtimmarna var det viktiga, något han kallade känslans 

språk. Han höll ett anti auktoritär hållning gentemot eleverna och ansåg att 

detta skulle stimulera fram ett fritt estetiskt lärande hos barnen. Han ansåg inte 

sig själv bidra till elevernas skapandeprocess utan menade att denna kom helt 

från eleverna själva, Bendroth Karlsson (1998) menar dock att hans sätt att 

umgås och samtala med, delge barnen populärkultur och använda sin musika-

liska förmåga i klassrummet skedde en slags guidning baserad på att vara en 

inspirerande person. 
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1.2 Begreppsdefinition 

Följande underrubriker innehåller förklaringar till begrepp som är viktiga att 

ha en förförståelse för inför läsningen av detta examensarbete. 

Emanciperande bildarbete 

Emanciperande bildarbete beskrivs av Bendroth Karlsson (1998) som det fri-

görande från konventioner i den process som sker då någon skapar någonting 

utan att ha ett förutbestämt mål. I förskolan kan det fria skapandet hamna under 

denna definition, då det innebär att barnen själva bestämmer och styr över pro-

cessen och målet. 

Bildsamtal 

Bildsamtal definieras av Karlsson Häikiö (2014) ur ett förskole perspektiv som 

ett sätt att samtala om bilder där den vuxna ställer öppna frågor, och där det är 

barnens problemställning som är i fokus. De öppna frågorna ska bygga på öm-

sesidighet mellan vuxen och barn, och författaren menar att pedagogen bör 

skapa sig en helhetsförståelse av barnets upplevelse genom att vara uppmärk-

sam på barnets kroppsspråk och minspel. De öppna frågorna ska fördjupa sam-

talet, och får inte bli till någon slags frågestund där barnet måste fundera på 

vilket svar som är korrekt ur pedagogens synpunkt. Genom att stämma av det 

barnet säger med motfrågor som speglar det de just sagt kan denna fördjupning 

i bildsamtalet ske.  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Bendroth Karlsson (1998) problematiserar hur barnens fria skapande i förskola 

och skola sällan uppmärksammas lika mycket som de lärarstyrda bildaktivite-

terna. Hen menar att olika förhållningssätt som pedagog, att styra, guida eller 

helt enkel kapitulera, får konsekvenser för barnens upplevelse av det fria skap-

andet. Ett antal förskollärare skall intervjuas om sina egna tankar och upple-

velser av bildsamtal med barn i situationer där de möter barnens fria bildskap-

ande. 

Syftet till studien är att öka kunskapen om förskollärares föreställningar om 

hur de samtalar med barn om barns egna bilder. 

Forskningsfrågor: 

• Vilka föreställningar har förskollärare om hur man talar om barns bilder till-

sammans med barnen? 

• Vilka föreställningar har förskollärare om vad fritt skapande innebär? 

• Vilka pedagogiska perspektiv ligger till grund för förskollärarens sätt att se 

på bildsamtal och det estetiska lärandet? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING  

Detta avsnitt innehåller den litteratur och tidigare forskning som ligger till 

grund för studiens syfte, forskningsfrågor och fungerar som underlag i resul-

tatdiskussionen.  

Bildsamtal 

Karlsson Häikiö (2014) menar att bildsamtal bland annat sker i förskolan med 

hjälp av bilderböcker. Beroende på barnets mognad kan barnen reflektera och 

koppla det som står i sagoböckerna till sin egen vardag redan vid 3–4 års ålder. 

Hen anser att fantasikonstruktionen, att kunna föreställa sig och framställa med 

hjälp av fantasin är avgörande för hur en person kan ta till sig bilder och sago-

berättande, men också för dennes problemlösningsförmåga. Fantasin är också 

det som gör det möjligt att inbilla sig något och koppla ihop olika scenarion 

med känslor.  

Författaren anser att konst och kultur bör vara viktiga inslag i förskola och 

skola, eftersom det tillför emanciperande aspekter till lärande i andra ämnen. 

Emancipation och fantasi menar hen hör ihop, och detta leder i sin tur till ut-

veckling inom känslospektrumet, de kommunikativa förmågorna och möjlig-

heten till att använda sin yttrandefrihet. Bildsamtalet kan enligt Karlsson Hä-

ikiö (2014) användas till att vidga barnens förmåga till att använda fantasin, 

och att det finns olika metoder att använda. Hen har gjort en slags sammanfatt-

ning för hur Sokratiska samtal kan ske i förskola och skola: 

•”Att frågorna som ställ inte har några svar som är rätt eller fel 

•Att man har respekt för andras tankar och impulser 

•Att målet är ett gemensamt utforskande genom eftertänksam dia-log 

•Att man ska vara beredd att ompröva sina åsikter (s. 77).” 

Modellen kan användas till samtal om bilderböcker och konst, men Karlsson 

Häikiö (2014) menar att den även kan användas under barnens bildaktiviteter 

för att hjälpa dem utveckla sina estetiska förmågor. Pedagogen blir som en 

guide som stöttar barnen genom bildprocessen. 

Skoog (1998) har gjort en studie där hen undersöker hur förskollärare arbetar 

med bild. I studiens filmade material fann hen tre olika arbetssätt som förskol-

lärarna ägnade sig åt som varierade utifrån vilken slags uppgift som gavs till 

barnen. Hen benämner dessa som trädgårdsmästaren, instruktören och pedago-

gen. Trädgårdsmästaren är en förskollärare som ger barn tillgång till material 

och sedan låter dem experimentera utan någon vidare input. Författaren ser 
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detta som att barnens egna utveckling av estetisk förmåga hamnar i skymundan 

för den lek som sker i den fria aktiviteten, men att detta kan kopplas samman 

med förskollärarens positiva syn på leken i sig. ” Detta innebar att man inte 

bara ser nyttan med leken för barnens framtida utveckling utan också ser att 

leken ur ett barnperspektiv har ett värde här och nu (Skoog, 1998, s. 80)”. 

 Instruktören ger enligt författaren barnen ett tydligt mål med aktiviteten som 

är att lära sig att använda ett material efter en viss metod. Hen kunde se skillnad 

på hur mycket instruerande som användes utifrån vilket material som var till-

gängligt. Vid aktiviteten där barnen skulle skapa leransikten var förskolläraren 

med och handgripligen visade på barnens alster hur de skulle göra. I en aktivi-

tet där barnen ombads rita självporträtt tog förskolläraren ett steg tillbaka och 

uppmuntrade och instruerade barnen muntligt fr att de skulle förstå hur de 

skulle göra, de hjälpte aldrig barnen tekniskt med deras teckningar. Detta tror 

författaren har att göra med att leran ses som ett hantverk och därför kan läras 

ut rent praktiskt, medan målandet på papper ger pedagogerna kopplingar till 

den tradition inom bildskapande där barnen utvecklar sina förmågor genom att 

lämnas ifred, exempelvis Herbert Reads läror.  

Pedagogen är enligt Skoog en förskollärare som samtalar med barnen och ber 

dem rita bilder från minnet. Målet för förskollärarna i Skoogs studie är att bar-

nen ska kunna plocka fram ur minnet och använda det i en ny bild-aktivitet 

eller att de ska lära sig något om hur färger kan blandas för att få fram nya 

färger. Förskolläraren stödjer barnen genom att samtala och ställa frågor. 

Skoog kopplar detta till det sokratiska samtalet men också Vygotskijs tankar 

om sociokulturellt lärande. Pedagogen ägnar sig till skillnad från instruktören 

inte åt att lära barnen något om hur ett material används.  

Denna artikel relaterar till min forskningsfråga om vilket pedagogiskt perspek-

tiv som ligger till grund för förskollärarens sätt att föra bildsamtal med barnen 

genom att den påvisar att det finns olika förhållningssätt pedagoger kan ta till 

bildämnet i förskola och att detta går att koppla samman med olika pedago-

giska perspektiv eller teorier. Utifrån den modell Bendroth Karlsson (1998) 

nämner i sin bok angående guidning och styrning ger olika grader av detta eller 

en kombination helt olika resultat angående lärande.  Eftersom Skoog använt 

sig av filmade observationer har hen tillgång till ett material som visar hur för-

skollärarna arbetar rent praktiskt. Det ger troligen andra tolkningsmöjligheter 

än de som jag kommer att få fram i de intervjuer som utförts då dessa baseras 

på vad förskollärarna säger att de gör, och inte det de faktiskt gör. 

En strategi som kan användas i förskolan för att underlätta bildsamtal är Visual 

thinking strategies. Lye, Garces-Bascal och Wright (2017) undersöker vad som 

händer när barn i åldrarna 5–6 år tittar på konst, vad de ser och hur de reagerar 
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intellektuellt och känslomässigt. Författarna observerar barn och lärare i under-

visningssituationer där läraren använder sig av VTS- Visual thinking strategies 

som enligt Lye et al. (2017) är en metod där konstverken och gruppdiskussion-

erna blir mer komplexa efter hand som barnen lär sig hantera och processa 

konsten. Resultatet visar att barnen inte bara utvecklar sin estetiska förmåga 

utan även andra såsom litteracitet. Lärarens roll i denna metod innebär att rikta 

barnens blick genom att påtala detaljer som finns i konsten och ställa frågor 

som utmanar barnens förförståelse. Det finns tre frågor lärare kan utgå från när 

de arbetar med Visual thinking strategies: 

” (1) What’s going on in this picture? 

(2) What do you see that makes you say that? and 

(3) What else can you find? (Lye et al., 2017, s.9)”. 

Kocer (2012) beskriver i sin studie att i stort sett alla pedagoger som blev in-

tervjuade nämner motoriska färdigheter som ett av målen med att ha bildun-

dervisning i förskolan. De flesta anser att detta i sig självt kommer att även 

leda till utveckling inom de bildestetiska förmågorna, vilket Kocer (2012) me-

nar är felaktigt. Hen anser att de bildestetiska förmågorna utvecklas då barnen 

har möjlighet till självuttryck och får skapa för skapande processens skull och 

inte för att målet är en på förhand bestämd produkt. Kocers (2012) intervjuer 

visar att de flesta av pedagogerna är produktinriktade och ber barn som försö-

ker sväva ut att hålla sig till det som faktiskt är målet. Hens studie visar också 

att när barnen väl tillåts ägna sig åt bildskapande som självuttryck tas mallar 

och målarbilder bort eftersom dessa anses hämmande trots att de kan vara en 

viktig del i barnens självuttryck. Författaren anser inte att självuttryck innebär 

skapande från ingenting. 

Theodotou (2019) har i sin studie använt sig av PLA programme, Play and 

learn through Arts, för att undersöka hur olika sätt att arbeta med bild kan få 

barn att delta i språkliga aktiviteter. Hen menar att barn under den fria leken 

ofta väljer att arbeta med bild och att detta kan användas för att stärka barns 

språkliga förmågor. För att mäta och sammanställa ett resultat för vilken bild-

form som visa sig ge bäst förutsättningar använde hon sig av LIS-YC som mä-

ter bland annat förmåga till precision, uthållighet och koncentration. Resulta-

tets kvalitativa analys visar att i de studerade grupper där språkliga aktiviteter 

sker i bildform har barnen en mycket högre koncentrationsnivå än i kontroll-

gruppen där språkaktiviteten skedde som ett eget inslag. Studien fann inga 

skillnader mellan olika former för bildskapande utan det verkar vara just bild i 

sig som triggar barnens koncentration och fokus. Författaren menar att kon-

centration är det som gör att en människa klarar av att stänga ute distraktioner 
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som inte har med aktiviteten att göra och möjliggöra för denne att färdigställa 

sina projekt.  

Dessa artiklar är viktiga för denna studie då de ger kunskap om bildsamtalets 

olika processer i förskolan, samt beskriver hur ett bildsamtal som utgår från en 

mall kan gå till ur en språklig synvinkel. Theodotous (2019) studie visar att 

bildarbete i förskolan kan göra det möjligt att nå lärande inom andra ämnen, 

såsom språk. 

Fritt skapande 

Rosenblatt och Winner (1988) skriver att barns teckningar varit rätt osynliga 

genom historien, och att det från det att artikeln skrevs och hundra år bakåt 

varit i stort sett omöjligt att hitta gamla barnteckningar. Detta tror de beror på 

att barns teckningar aldrig sett som konst i egentlig bemärkelse. Författarna 

menar dock att detta är intressant med tanke på att hyllad konst målad av 

vuxna, till exempel den abstrakta, i mångt och mycket liknar den konst som 

barn i förskoleåldern producerar. De talar om att barns bild och konst-egen-

skaper utvecklas i en U-kurva, där barn i förskoleåldern befinner sig på toppen 

av ett kreativt skapande, för att sedan tappa sin förmåga att skapa inspirerat 

och ohämmat för att istället fokusera på att göra realistiska bilder och repro-

duktioner. När barnet blir större och fortsätter ägna sig åt konst som hobby 

eller yrke ökar sedan förmågan till det abstrakta skapandet igen, därför kan vi 

se dessa liknelser mellan förskolebarnens konst och den vuxna konstnärens 

konst. 

Deguara (2018) har arbetat med att skapa en metod som gör det möjligt att 

analysera barns teckningar. Med hjälp av analyser ska sedan pedagoger och 

forskare få kunskap om vad de individuella barnen föredrar att rita och varför 

och utifrån detta få till en högre grad av meningsskapande och kunskapande i 

förskolan och forskarvärlden.  Hen samlade under fyra månader in teckningar 

från tre olika barn, alla fyra år fyllda. Teckningarna kunde göras i både försko-

lan och hemmet. Alla ritsessioner filmades och transkriberades och alla teck-

ningar skannades eller fotograferades. Analysarbetet inleddes med att dela in 

teckningarna i kategorier, dels efter om sättet de tecknade på var enkelt eller 

komplext, och dels efter om själva temat för teckningen var enkelt eller kom-

plext. Sättet kategoriserades som enkelt om barnet använt sig av exempelvis 

ett medium, en färg eller en teknik. Komplext blev det om barnet blandade 

olika medium, färger och använde olika tekniker, exempelvis blandade tusch-

pennor, målarfärg och klistermärken i samma bild. Temat för teckningen kate-
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goriserades som enkelt då det visade en mer vardaglig situation och/eller inne-

höll få beståndsdelar. En teckning som hamnade i denna kategori visade en 

bild av ett fyrverkeri, något barn hade upplevt under sommaren. 

De teckningar som hamnade inom det komplexa temat kunde endera kopplas 

till barnets känsloliv eller till olika moraliska aspekter av livet. Vid koppling 

till känslor kunde det handla om att bearbeta sorgen över att inte få ha ett hus-

djur genom att illustrera en situation där olika fabelliknande varelser löser pro-

blemet. De moraliska aspekterna kunde visa sig genom att barnet illustrerar 

hur en tecknad hjälte från barnprogrammen slåss med onda monster, denna typ 

av teckning skedde även ofta utifrån ett berättande perspektiv där barnet kon-

stant ändrade bilden efter hur berättelsen utvecklades.  

Bendroth Karlsson (1998) menar att ”Det finns alltså en motsättning mellan att 

lära sig för att få veta, vilket är kopplat till en inre motivation och att lära sig 

för att visa upp och värderas, vilket handlar om att bli styrd utifrån (s. 40).”. 

Hen illustrerar förhållandet mellan guidning och styrning med en modell, och 

förklarar att guidning i hens mening innebär att den som guidar har kunskap 

om ämnet som lärs ut och intar något av en mästarroll. Styrning menar hen 

utgår från att inta en auktoritär maktposition gentemot sina elever och kan ske 

även utan ämneskunskaper. Styrning/guidning modellen visar emellertid att 

olika aktiviteter kommer att kräva olika mycket av båda dessa sätt att leda. 

Styrning beskrivs som att det sker med lägre eller högre grad, guidning besk-

rivs som att det sker med mer eller mindre inslag av styrning. Hen menar att 

en lärling hos en skräddare blir mer utsatt för guidning där styrningen sker i en 

högre grad då resultatet är viktigt, ett klädesplagg måste se ut på et visst sätt 

för att passa. Guidning med lägre grad av styrning sker exempelvis i förskolan 

när det sker bildaktiviteter. Då är pedagogen den som inleder aktiviteten vilket 

innebär högre grad av styrning, och använder sedan under aktiviteten en guid-

ning med mindre inslag av styrning. Experimenterande med material, tekniker 

och färger uppmuntras i dessa situationer. Det fria skapandet anser hen betyder 

att pedagogen använder en lägre grad av styrning då det endast sker ett tillhan-

dahållande av material. 

Andra forskningsfrågan vill undersöka vad förskollärarna anser att fritt skap-

ande innebär. Dessa artiklar kan ge kunskap om det abstrakta, egna skapande 

som barnen ägnar sig åt på eget initiativ, hur barnens egna teckningar kan ana-

lyseras och utvärderas och hur skapande i förskola och skola kan ske med olika 

grad av frihet. 
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Pedagogiskt perspektiv på bildlärande 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv framställer Bendroth Karlsson (1998) ett 

antal sätt att föra bildsamtal i förskola och skola. Ett sätt benämner hen som att 

pedagogen inte talar om bilden alls, och att det får konsekvenser för barnens 

meningsskapande i aktiviteten. Ett annat sätt är att pedagogen håller bildsam-

talet som en dialog mellan barnet och sig själv. Ingen annan tar del av barnet 

eller pedagogens tankar om bilden, och särskilt inom skola kan det uppstå en 

situation där bilden värderas som bra eller dålig i relation hur uppgiften beskri-

vits. Ett tredje sätt är att involvera hela barngruppen i samtalet om bildens form 

och innehåll. Författaren tror att detta möjligtvis leder till större kompetens 

inom bildämnet. 

Då den tredje forskningsfrågan handlar om vilket pedagogiskt perspektiv som 

förskollärarna har för bildskapande kan denna litteratur ge mig kunskap om 

vilka olika arbetssätt för bildlärande som det sociokulturella perspektivet kan 

ge.  

  



Samtal om barnens egna bilder  Johanna Hasselmark 

12 

 

3 TEORI 

I detta avsnitt presenteras den fenomenologiska teorin som ligger till grund för 

denna studie, samt den fenomenografiska metodansats som ska användas till 

analysen av studiens resultat.   

Fenomenologi 

Som teoretisk grund till denna studie ligger den fenomenologiska filosofiska 

teorin. Fenomenologin uppstod genom filosofen Edmund Husserl under tidigt 

1900-tal som ett sätt att sammanföra existens och medvetande. Människans 

upplevda världsbild uppstår i mötet mellan objekt och medvetandet. Världen 

är inte på ett visst sätt utan blir till i individens upplevelse och meningsskap-

ande (Szklarski, 2019). Genom att använda den fenomenologiska teorin i 

forskning finns möjlighet att hitta essensen i människans upplevelser av ett 

fenomen, ”Essensen kan definieras som, det oföränderliga i fenomenet, det 

som gör saken till det den är, sakens väsen (Szklarski, 2019, s. 149).”. 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur förskollärare talar med 

barn om barns bilder. Det fenomenologiska sättet att se på världen och männi-

skans meningsskapande i den kan belysa det fenomen som syftet vill upptäcka 

då det ger möjlighet att gå in på djupet i det förskollärarna delar med sig av sin 

upplevelse, den essens som Szklarski (2019) talar om.  

Första forskningsfrågan handlar om att få förskollärarna att dela med sig av sin 

upplevelse av hur ett samtal med ett barn om deras bilder egentligen går till. 

Hur anser de att de bemöter barnen i deras skapandeprocess och vilka begrepp 

och strategier som används, vad är essensen i samtalet barn och förskollärare 

emellan? Andra forskningsfrågan handlar om att ge förskollärarna möjlighet 

att dela med sig om vad de anser att fritt skapande innebär. Vad innefattas i 

upplevelsen fritt skapande, hur, när och var sker det? Tredje forskningsfrågan 

handlar om ifall förskolläraren har något särskilt pedagogiskt perspektiv som 

ligger till grund för det estetiska bildlärandet. Vilka konsekvenser ger i så fall 

detta pedagogiska perspektiv för samspel mellan barn, förskollärare och ob-

jekt? 

Fenomenografisk metodansats  

Analysen i denna studie kommer att ske genom att använda den fenomeno-

grafiska metodansats som beskrivs av Dahlgren och Johansson (2019). Feno-
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menografin är en metodansats som utvecklas genom det fenomenologiska sät-

tet att se på omvärlden, och lägger där till stor vikt vid att upptäcka det lärande 

som sker genom livet och hur detta påverkar vårt sätt att uppleva vår omvärld 

(Dahlgren & Johansson, 2019). Uppfattning nämns som ett viktigt begrepp 

inom denna metodansats och beskrivs av författarna som ” En uppfattning är 

således ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något (2019, s. 179)” Det 

finns enligt denna metodansats endast ett visst antal uppfattningar som kan ex-

istera, men att det alltid finns en viss osäkerhet för hur många dessa faktiskt är 

då urvalet av informanter alltid kan utökas och att detta kan innebära att nya 

uppfattningar upptäcks. En uppfattning kan dessutom uttryckas språkligt på 

många olika sätt och det i sig innebär en utmaning för den som ska försöka 

sammanföra olika uttryck. Det som slutligen sammanställs i resultatet benämns 

sedan som utfallsrum (Dahlgren & Johansson, 2019). 

En fenomenografisk analys sker enligt Dahlgren och Johansson (2019) genom 

sju olika steg. Första steget innebär att forskaren lär känna sin insamlade data 

genom att läsa igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger och 

samtidigt föra anteckningar. Steg två går under namnet kondensation och in-

nebär att forskaren, genom att använda intervjuerna utskrivna på papper och 

bearbeta dessa med sax eller att ha dem inlagda i ett datorprogram specialiserat 

på kvalitativ analys, hittar och plockar ut de delar som är mest väsentliga för 

den studie som utförs (Dahlgren & Johansson, 2019).  

Tredje steget innebär att det ska ske en jämförelse mellan det kondenserade 

materialet. Dahlgren och Johansson (2019) anser att det i detta steg är viktig 

att se de egentliga likheterna, även om det finns vissa små skillnader som till 

syvende och sist inte är relevanta. De menar dock att det är viktigt att inte sätta 

allt för stort fokus på endast likheter då det faktiskt ofta är skillnaderna som 

gör det möjligt att se likheterna. I steg fyra ska det jämförda materialet börja 

grupperas i likheter och skillnader, även om det kan innebära att det finns skill-

nader inom det som även innehåller liknelser.  

Steg fem innebär att kategorierna ska börja artikuleras. Likheter mellan de 

olika grupperna ska nu försöka urskiljas för att skapa förståelse för essensen i 

det bearbetade materialet. Om likheterna vinner över skillnaderna hör dessa till 

samma kategori, men enligt Dahlgren och Johansson (2019) är urvalet mellan 

att klumpa ihop flera påståenden till en kategori och möjligheten att skapa en 

ny kategori för en viss sorts påståenden en av de mest kritiska delarna i ana-

lysprocessen. Författarna menar också att steg fyra och fem kan behöva upp-

repas flera gånger för att undvika att det blir för många kategorier som egent-

ligen inte är nödvändiga.  
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Under steg sex är det dags att namnge de olika kategorierna som tydligt talar 

om vad varje kategori innebär. I det sjunde och sista steget som kallas den 

kontrastiva fasen ska de utklippta passagerna med text undersökas igen för att 

se om de går att placera in i fler kategorier än den de tillhör för tillfället, detta 

för att upptäcka om varje kategori är annorlunda än de andra. Här reduceras 

ofta antal kategorier ner för att de kvarvarande kategorierna enkelt ska gå att 

särskilja från varandra (Dahlgren & Johansson, 2019). 
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4 METOD 

Denna studie kommer att ske genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

ute i förskolans verksamhet. Semistrukturerade intervjuer kan enligt Christof-

fersen och Johannessen (2015) innebära att det finns en mall över vilka frågor 

som ska ställas, men dessa kan broderas ut till att innefatta fler för att förtydliga 

eller fördjupa intervjun. I en semistrukturerad intervju finns det inte heller 

några bestämda svarsalternativ att välja mellan. 

4.1 Urval och Deltagare 

De personer som deltagit i studien i egenskap av informanter har varit fem till 

antalet, en man och fyra kvinnor. Alla uppger sig vara utbildade förskollärare. 

Tre av dem fick informationsbrev om samtycke (se bilaga 1) samt intervjufrå-

gor i förväg. En av dem kontaktades per telefon. En av dem ställde upp spon-

tant efter att jag intervjuat en annan förskollärare.  Urvalet av deltagare skedde 

genom kriteriebaserat urval vilket innebär att urvalet skett utefter vissa kriterier 

(Christoffersen & Johannessen, 2015), i detta fall att alla deltagare måste vara 

utbildade förskollärare. Demografiskt skedde urvalet från två olika kommuner 

i Värmland som finns i varandras närhet. Intervjuerna skedde på tre olika för-

skolor samt i en skola.  

4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Jag kommer att använda mig av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer då jag 

samlar in data till min studie.  

När intervjuguiden i denna studie ska påbörjas används Christoffersen och Jo-

hannessens (2015) information om hur en sådan bör utformas. De anser att det 

kan vara bra att i inledningen ha ett stycke där forskaren och studien presente-

ras. Jag kommer att presentera mig själv kortfattat genom att berätta vad jag 

utbildar mig till, vart jag kommer ifrån och varför jag intresserar mig för detta 

ämne. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) bör det i det inledande 

stycket även finnas med information om hur dokumentationen under intervjuns 

gång ser ut. Jag kommer att spela in ljud på en diktafon. Jag förklarar även att 

jag senare kommer att lyssna igenom, transkribera orden och senare när arbetet 

är färdigt, radera ljudfilerna. I det inledande stycket bör det enligt Christoffer-

sen och Johannessen (2015) även finnas med information om anonymisering 

av deltagarnas information, datahantering och informantens rätt till att avbryta 

sitt medverkande under intervjun. Efter att dessa punkter gåtts igenom bör det 

finnas några inledande och mer allmänna frågor för att etablera en god kontakt 
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och kännedom om informanterna (Christoffersen & Johannessen, 2015). Jag 

började med att fråga informanterna om deras utbildning, när och vart de hade 

studerat, fritidsintressen och för att slutligen leda in intervjun till ämnet i en 

med hjälp av några övergångsfrågor (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Efter inledning och övergångsfråga påbörjas stycket med nyckelfrågor, vilket 

enligt Christoffersen och Johannessen (2015) innebär de frågor som besvarar 

studiens syfte och forskningsfrågor.  

Avslutningsvis menar Christoffersen och Johannessen (2015) att det ska finnas 

möjlighet för informanten att få tillägga information och reda ut oklarheter som 

uppstått under intervjun. I min intervjuguide lägger jag till en avslutande me-

ning för att påminna mig själv om att fråga informanten om de har några frågor 

eller tillägg de vill göra till det som redan har sagts. 

Eftersom intervjuerna spelas in med diktafon krävs det att dessa transkriberas 

i ett textdokument (Christoffersen & Johannessen, 2015). Detta sker genom att 

lyssna på en mening i taget, pausa och skriva ner allt som sägs och hörs i ljud-

klippet. Namnen på deltagarna fingeras och dokumenten ges istället ett num-

mer efter intervjuföljd. Alla intervjuer skriv ut i pappersform för att det ska 

vara möjligt att kunna påbörja analysarbetet enligt den fenomenografiska mo-

dell som Dahlgren och Johansson (2019) menar illustrerar hela analysproces-

sen. 

4.3 Genomförande 

Rektorer i två kommuner kontaktades för att ge sitt godkännande till att deras 

personal kunde kontaktas inför eventuella intervjuer. Totalt kontaktades fem 

rektorer. Alla rektorer godkände min förfrågan om att kontakta deras personal, 

två av rektorerna var även behjälpliga med kontaktuppgifter till personal. Sex 

förskollärare kontaktades per mail, och två kontaktades via telefon. Två av 

mailkontakterna deltog i studien, två av telefonkontakterna deltog i studien. En 

av informanterna ställde upp spontant under ett besök på en förskola. Blankett 

om informerat samtycke skickades ut till alla de kontakter som gjordes på mail. 

Intervjufrågorna skickades ut till två av informanterna i förväg när de tackat ja 

till att delta. Tre av deltagarna fick se intervjufrågorna och samtyckesblankett 

först vid intervjutillfället. De informerades även muntligt om studien och vad 

det informerade samtycket innebär. De informerades även om diktafon för 

ljudupptagning skulle komma att användas under intervjutillfället 

 Första intervjun skedde den på en förskola. Barngruppen befann sig utomhus 

vilket innebar att inomhusmiljön var lugn och utan yttre störningar. Först blev 
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det en rundvandring i lokalerna innan intervjun genomfördes på kontoret. In-

nan intervjun gjordes en testinspelning med min röst på diktafonen för att sä-

kerställa att det som spelades in skulle gå att uppfatta i efterhand. Själva inter-

vjun tog cirka 20 minuter, ljudet spelades in på diktafon och inga anteckningar 

gjordes vid sidan om.  

 Andra intervjun skedde den 27/12–19 på en annan förskola i en annan kom-

mun. Denna informant hade fått blankett och intervjufrågor i förväg på mail. 

Intervjun tog ca 15 minuter och skedde i konferensrummet. Även denna gång 

gjordes en provinspelning av ljudet innan själva intervjun satte igång.  

 Tredje intervjun skedde på samma förskola men på en annan avdelning, denna 

gång spontant utan någon kontakt före detta tillfälle. men intervjun skedde i ett 

personalrum i dess närhet. Förskolläraren fick läsa igenom intervjufrågor och 

samtyckesblankett innan intervjun påbörjades. Intervjun tog mellan 5–10 mi-

nuter. 

 Fjärde intervjun skedde på en annan förskola än tidigare, dock samma kom-

mun. Denna informant hade kontaktats och fått blankett och intervjufrågor i 

förväg. Intervjun skedde i personalrummet, Intervjun tog 15–20 minuter. För-

skolläraren hade förberett sig genom att skriva ner svar till intervjufrågorna 

och hade även förberett material från verksamheten som hen visade under in-

tervjun. 

 Femte intervjun skedde på en skola i samma kommun som föregående inter-

vju. Förskolläraren gavs tid till att läsa igenom intervjufrågorna och samtyck-

esblankett innan intervjun påbörjades. Ett ljudupptagningstest skedde även 

denna gång.  Dikteringen och intervjun skedde i ett ledigt grupprum.  Intervjun 

tog mellan 5–10 minuter. 

4.4 Analysmetod 

Bearbetningen av datainsamlingen skedde genom den fenomenografiskt inspi-

rerade analysmetod som Dahlgren och Johansson (2019) framställer. Mitt för-

hållningssätt var att få syn på hur det egentligen är, och lämna egna föreställ-

ningar om hur det ska vara därhän. Första steget var att det transkriberade 

materialet från mina intervjuer lästes igenom noggrant, detta för att säkerställa 

att jag hade en god uppfattning om vad som faktiskt hade sagts. Jag hade även 

med mig den fenomenologiska teorins tankar redan i detta steg. I steg två, kon-

denseringen, var det dags att börja urskilja vad som var väsentligt för min stu-

dies teori, syfte och frågeställningar. Jag skrev ut alla intervjuer och började 

med att klippa ut de meningar som jag kände var mest relevanta och intres-

santa. I steg tre, jämförelsen, började jag jämföra de utklippta svaren med 



Samtal om barnens egna bilder  Johanna Hasselmark 

18 

 

varandra. Eftersom Dahlgren och Johansson (2019) menar att det måste vara 

möjligt att skönja skillnader för att se likheter, försökte jag se hur meningarna 

skilde sig åt, och i så fall började jag placera ut dem i olika högar. Steg fyra, 

grupperingen skedde alltså i stort sett samtidigt som steg tre.  

En del meningar var i stort sett likadana och var därför enklare att placera till-

sammans. Många meningar krävde å andra sidan mycket reflektion från mig, 

och jag var ibland tvungen att läsa hela intervjun igen för att förstå själva kon-

texten bakom. I steg fem, artikulera kategorierna, försökte jag utifrån likheter 

i meningarna att hitta essensen i det som sagts i de som hamnat i samma grupp. 

Steg sex, namnge kategorierna, skedde i symbios med artikulerandet. Några 

grupper blev språk, kommunicera process, estetisk kompetens, och fritt skap-

ande. I steg sju kontrollerar jag att inga passager passar in i de andra kategori-

erna. Detta steg innebar att en del kategorier fick gå samman, exempelvis prata, 

berätta och kommunicera hamnade i kategorin språk och kommunikation. 

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

För att avgöra en kvalitativ studies generaliserbarhet krävs enligt Fejes och 

Thornberg (2019) att forskaren frågar sig hur resultatet från studien går att föra 

samman med en annan omgivning och med andra deltagare. Är resultatet an-

vändbart i andra sammanhang? Författarna menar att människors föränderlig-

het och skillnader i individer gör att kvalitativa studier helst kan generaliseras 

analytiskt. Studien ses som en arbetshypotes och används med försiktighet som 

ett sätt att ge perspektiv på en viss situation (Fejes & Thornberg, 2019). Denna 

studie kan inte generaliseras till att ses som en slags sanning om hur förskollä-

rare i stort uppfattar fenomenet, men i enlighet med det författarna menar kan 

det ses som ett sätt att se saken.  

Reliabilitet innebär enligt Christoffersen och Johannessen (2015) att en studie 

ska kunna göras om vid en annan tidpunkt och ändå komma fram till i stort sett 

samma resultat, alternativt ska olika forskare kunna utföra samma studie på 

liknande sätt och få samma resultat. Eftersom jag använt mig av olika förskol-

lärare från olika platser kan det tänkas indikera större reliabilitet än om jag 

varit på endast en förskola eller avdelning. Därför är det möjligt att jag skulle 

kunna få liknande resultat om jag gjort om studien igen. Bjereld, Demker och 

Hinnfors (2018) menar dock att intervjuers reliabilitet även beror på relationen 

som skapas mellan frågeställaren och informanten i en kvalitativ intervju. Ett 

möjligt sätt att testa reliabiliteten i en intervju skulle kunna vara att flytta runt 

frågorna i frågeformuläret, göra fler intervjuer och jämföra resultaten. 
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Begreppsvaliditet innebär enligt Christoffersen och Johannessen (2015) att det 

undersökta fenomenet kan representeras av insamlade data på ett fullgott sätt. 

De nämner att sunt förnuft, på engelska kallat face validity, ibland är det enda 

som kan avgöra detta. Då det inte går att göra systematiska validitetstester på 

denna typ av studier då den grundar sig på ett begränsat antal personers upple-

velse av ett fenomen, får det till viss del ses som att det är just sunt förnuft som 

fått avgöra vad som anses relevant att presentera i form av resultat. Detta be-

tyder att jag måste presentera resultaten på ett så riktig och fullgott sätt som 

möjligt utan att ta med sådant som kan tänkas vara oväsentligt för studiens 

syfte.  

Datainsamlingens innehåll i denna studie kan representera det undersökta fe-

nomenet då förskollärarna i intervjun alla fått samma frågor i den semi-struk-

turerade intervjun och följdfrågor endast använts i det fall då något behövts 

förtydligats. Jag har vidare under analysen sett till att försöka representera 

olika åsikter om samma fråga, detta för att inte hamna i den fallgrop som Fejes 

och Thornberg (2019) framställer som att forskaren är ovillig till att se det som 

utmanar i en text utan sållar bort det som vid första anblicken inte passar in. 

Jag har dock försökt att balansera mellan detta och att hålla fast vid min feno-

menografiska analysmodell som uppmuntrar mig till att fördjupa mig i likhet-

erna och använda skillnaderna som ett sätt att hitta dessa. 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017a) menar att individer som deltar i en studie har rätt att 

vara anonyma, och att detta kan säkerställas genom att namn, platser och tex-

ter kodas om för att inte vara identifierbara. Löfdahl (2014) menar att även 

information som beskriver en plats eller en förskolas pedagogiska inriktning 

kan oavsiktligt röja någons identitet, och att sådana beskrivningar bör göras 

med försiktighet. När intervjuerna i denna studie spelades in på diktafon gjor-

des inga upptagningar av namn eller boendeort, informanterna nämnde dock 

emellanåt avdelningsnamn vilka jag utelämnade under transkriberingsfasen. 

Transkriberingarna namngavs istället för med namn efter i vilken ordning jag 

gjort dem och då med siffror. Detta gav mig möjlighet att hålla isär mitt 

material samtidigt som det inte avslöjar mina informanter om någon obehörig 

skulle komma åt mina filer. Vetenskapsrådet (2017 a) beskriver att en per-

sons identitet är oväsentlig i en studie där det handlar om att få fatt på männi-

skors intryck av olika situationer. På grund av detta är en fenomenologisk 

studie där det handlar om att hitta essensen i vad människor upplever, kan det 

ses som oviktigt att avslöja något om vilka deltagarna är. 

 



Samtal om barnens egna bilder  Johanna Hasselmark 

20 

 

De som deltar i en forskningsstudie måste enligt Vetenskapsrådet (2017b) in-

formeras om syftet med forskningen, och vad deras deltagande i en studie in-

nebär. Jag informerade informanterna i denna studie med hjälp av att utforma 

en blankett för informerat samtycke (se bilaga. 1). I blanketten finns inform-

ation om studiens syfte, vad deltagandet innebär, hur personuppgifter hante-

ras och att informanten har rätt att avbryta sitt deltagande när helst denne öns-

kar. I vetenskapsrådets (2017b) samtyckeskrav krävs att deltagaren skriver 

under för att godkänna sin medverkan, jag utformade en särskild blankett för 

underskrift (se bilaga. 3) för att informanten skulle kunna behålla sitt exem-

plar av blankett för informerat samtycke då den innehåller kontaktinformat-

ion till både mig och min handledare.  

För att kunna utföra mina intervjuer och ta deras personuppgifter gjordes en 

ansökan om behandling av personuppgifter till universitetet där studiens syfte 

beskrivs i korta ordalag samt en beskrivning av vilken målgrupp som ska in-

tervjuas, i detta fall förskollärare.  

 

Löfdahl (2014) menar dock att ett examensarbete egentligen inte kan räknas 

som forskning i egentlig mening, men att högskolans lagar ser annorlunda på 

saken och vill att forskning inom högskola sker med lika stor trovärdighet 

och god forskningsed som utanför högskolan. Jag har därför sett till att göra 

etiska överväganden genom hela arbetet för att efterfölja de etiska princi-

perna och ägna mig åt god forskningsed under både de teoretiska och prak-

tiska moment som denna studie består av. 
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5 RESULTAT 

Nedan följer en redovisning av de resultat som kunnat sammanställas under 

analysarbetet. Med den fenomenografiska metodansatsen har både skillnader 

och likheter kunnat urskiljas ur det som informanterna sagt i intervjuerna. För 

att förstå likheterna menar Christoffersen och Johannessen (2015) att även 

skillnaderna behöver upptäckas i den insamlade empirin. Resultatet samman-

fattas under tre rubriker som direkt kopplar till forskningsfrågorna om förskol-

lärarnas föreställningar om fritt skapande, hur förskollärarna samtalar med bar-

nen om barnens egna bilder och frågan om vilka pedagogiska perspektiv de 

använder i sitt bildlärande.  

5.1 Föreställningar om fritt skapande 

En fråga i intervjun handlade om vad förskollärarna ansåg att fritt skapande 

innebär för dem. Det visade sig ha olika betydelser för alla informanter och det 

visar vilken bredd som kan rymmas i ett begrepp. Tre informanter menar att 

fritt bildskapande är något som sker med hjälp av miljöns utformning och till-

handahållande av material. ”Vi tog in till och med skogsmaterial så att dom 

fick ha det. Liksom verkligen erbjuda dom mycket material och så fick dom gå 

in i målarrummet och skapa fritt.” 

” Det är ungefär det att man anordnar miljön runtomkring så att det inspirerar 

dem till någonting. Man kan se en teater i teaterrummet först och sen så går 

man ner till verkstan eller projektorn eller bara ställer fram och ordnar runtom-

kring.” 

”jag tycker fritt skapande är väldigt viktigt. Jag vill inte styra barnen så mycket 

utan att jag tänker att jag inspirerar dem till olika sätt att jobba med olika tek-

niker. Jag visar dom tekniker och material och försöker att dom ska utveckla 

och tänka själva.” 

Två informanter anser att fritt skapande innefattar mer än bara bildskapande, 

bland annat pärlplattor, lego och bygglek. ”Det kan ju vara fritt skapande när 

du sitter och gör pärlplatta efter ett mönster med men du bestämmer ju själv att 

nu vill jag göra det här mönstret” 

”Sen tycker jag att fritt skapande kan tänka vidare till byggrummet med jag att 

dom skapar fritt med för dom gör ju sådana otroliga byggnader och skapelser. 

Torn, bondgårdar och djur. Så att man inte bara tänker verkstad, måla, lera utan 

man kan ta med bygglek och sådant med.” 

Fritt skapande ansågs av tre av informanterna ske även utomhus och de gav 

exempel på hur detta kan se ut i praktiken. ” Om du går ut och tar en hög 
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träbitar i vår snickarlåda och går och bygger någonting är det också skapande. 

För det är ju din fantasi.” 

”Dom skapar ju i sandlådan också, dom skapar i snön, det är tre killar som hållit 

på att skapa i sandlådan. Alltså hela hösten i stort sett så har dom grävt ur gro-

par. De gräver och gräver och gräver djupa gropar så att dom kan gömma sig 

själva i groparna och förra året gjorde dom också det fast i en annan sandlåda. 

Och det är också skapande och lek, fritt skapande.” 

” Det vi gör på vintern är att vi tar med oss vattenfärg ut och målar på snön. När 

det har frusit och blivit lite isigt sådär det tycker ju barnen är jätteroligt. Dom 

målar mycket ute. Och att vi tar med staffli ut, att vi flyttar ut verksamheten till 

ute.” 

Alla informanter menar att fritt bildskapande i deras mening sker under i stort 

hela dagen förutom vid rutinsituationer såsom måltider eller vila. 

” Det kan ske när som helst på dagen. Oftast så brukar dom vilja måla på mor-

gonen, och efter frukost, lunch och efter vilan sådär. Det sker hela dagen. Enda 

gången det inte sker det är när vi är ute, eller ja det kan ske ute också. Men det 

är när vi har måltider, som det inte sker. Annars så sker det hela dagen.” 

En annan informant reflekterar över komplexiteten som finns i begreppet fritt 

skapande ”Ja, det sker nästan hela dagen. Ja bildskapande står det här ja. Då 

kanske man tänker mer på just att måla. Men det beror på vad man ser, en bild 

det är ju det du ser framför dig.”. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att fritt skapande uppfattas av studiens in-

formanter som något som sker i stort sett hela dagarna i någon form, och be-

greppet behöver inte endast innefatta bild och formskapande. Det fria skapan-

det begränsas inte heller till något som sker i förskolans lokaler, utan kan lika 

gärna ske utomhus med det material som finns tillgängligt där. 

5.2 Föreställningar om bildsamtalet 

Fyra av de intervjuade informanterna nämner under intervjufrågorna om hur 

de bemöter barn språkligt i bildsamtalet att de ser samtalet under och om pro-

cessen i barnens bilder som betydelsefullt för barnens estetiska bildlärande, 

 ”Ja, jag tänker mycket på det här med görandet. Det diskuterar vi mycket i 

arbetslaget också. Det är görandet som är det viktiga, inte vad det blir för resul-

tat. Som jag visade med fingerfärgen med yoghurten, det blir ju inget kvar av 

pappret.” 

 En annan informant förklarar varför det kan vara viktigt att se barnens bild-

process: 

”Och sen så är det ju roligt och se när dom skapar för ofta är det en process för 

dom, den slutliga bilden. Det har ju hänt så mycket under vägen. Som dom inte 
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berättar om. De kan ha gjort saker som dom sen har målat över, som inte kom-

mer fram. Det är liksom processens gång man inte får glömma bort.” 

Endast en informant nämner inte hur de deltar i barnens bildprocess utan låter 

barnen komma till hen med den färdiga bilden ” Ja, man pratar ju med dem, 

ibland ser man vad de har gjort och ibland får de berätta själva vad dem har 

gjort”. Detta kan ses som ett exempel på en mer målinriktad pedagogik. 

Två informanter beskriver hur de använder barnens färdiga bilder till reflekte-

rande samtal i verksamheten mellan pedagog och barn, men även barn och 

barn. En av informanterna använder Ipad för att fånga dessa situationer i barn-

gruppen: 

”Man låter dokumentationen ligga framme så här. Kanske lägger det på golvet 

så när barnen kommer in kan de se att det har vi gjort någon gång och då har vi 

filmat deras reaktioner så att de får se filmen och se sig själva när de gör det.” 

En av de andra informanterna berättar om syftet med att hänga upp barnens 

teckningar på väggen och hur detta kan ses som ett bildsamtal: 

”Ja. För det första så tränar dom sig i att prata och berätta, och göra sig för-

stådda. Man ser till de minsta barnen, de får också träna sig i att berätta. Ja peka 

på sin målning på väggen och jag säger att den har du gjort och så. Så de blir ju 

stärkta i att ha en kommunikation och i att berätta, stå där och berätta för andra.” 

Den andra informanten berättar vad som sker med den färdiga bilden och var-

för det görs. ”Vi hänger upp bilderna på väggarna och försöker få upp det 

ganska snabbt, och då sprider dem sin bild till kompisen genom att prata om 

den”. 

Fyra av fem informanter uppger att språklig kompetens kan uppnås genom 

bildsamtalet. En av informanterna benämner detta som att lära sig prata och 

berätta: ” För det första så tränar dem sig i att prata, och, berätta och göra sig 

förstådda.”. Alla informanter nämner begreppet kommunicera och samtala för 

att beskriva hur de pratar med barnen. De menar även att samtalet kan initieras 

av såväl pedagoger som barn, ” Jag försöker så gott jag kan att bara låta dem 

berätta vad det är dom gör och få till en diskussion om vad det är dom har 

gjort”.  

Alla informanter sätter det språkande och kommunicerande som sker i bild-

samtalet i relation till barnets förmåga till att uttrycka sina känslor. Två infor-

manter anser att barnens självkänsla kan stärkas genom samtalet om det egna 

skapandet.  Den ena menar att ” Det syns ju på dem när de blir tagna på allvar, 

att de blir stärkta, det stärker självkänslan” Den andra säger att: ”Så att de inte 

bara får höra det negativt. Jaha det är ingen som ser vad du har gjort eller, det 

gäller ju att pusha på dem så att dem provar igen, stärka dem.” 
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Alla fem intervjuade svarar i någon mån att de inte använder ordet fin om bar-

nens egna bilder i samtalet med barnen. Anledningen till detta nämns som att 

de undviker att värdera barnens bilder. En informant ger ett exempel på hur det 

kan gå till när barnen kommer fram med en teckning och hur de undviker att 

använda värderande ord: 

”Vill du berätta någonting om bilden kan jag nog säga. Det finns de som håller 

upp bilden, då säger jag kanske jag ser att du är nöjd med din målning. Kan 

man ju med säga om dom om man ser att dom utstrålar att dom vill veta. Jag 

kanske inte, om jag försöker tänka på det så kanske jag inte säger åh vad fint! 

Jag kanske försöker att inte säga det då utan säger att jag ser att du är nöjd med 

din bild, och, kan du berätta om den? Så att man lägger tonvikten på hur dom 

går in i situationen” 

 En annan informant ger ett praktiskt exempel på vad de diskuterar med barnen 

om under processen för att undvika att göra en värdering: 

”Alltså det är ju inte det här att man säger men vad fin, vad duktig du är. Utan 

det försöker man och inte säga utan istället intressera sig för teckningen och för 

vad dom har upplevt. Här sitter vi och jobbar med hösten, och så är det två barn. 

Det är höstfärger, och här har vi en bild på Ipaden där det är höst. Igår hade jag 

lagt fram teckningen på bordet när det här barnet som jag har filmat säger att 

han har målat. Då frågar vi, är det du som har målat där? Och så visar han sin 

teckning igen, och så frågar vi vad har du målat? Så det blir ett samtal kring, 

han kommer ihåg och på slutet sitter han och gör så här på teckningen med 

fingret. Jag frågar om han hade pensel när han målade. Mm, säger han då. Så 

lyfter han upp och visar mig bilden. Så det blev liksom ett samtal och teckning-

arna gjorde vi, det var ju längesen, en och en halv månad sen.” 

Sammanfattningsvis nämner informanterna att bildsamtal mellan förskollärare 

och barn kan ske under den process som barnen befinner sig i när de skapar, 

men också när bilden är färdig. Bildsamtalet sker på ett reflekterande sätt där 

förskolläraren är intresserad av vad barnen skapar och har skapat. Dessa samtal 

ses av förskollärarna som ett sätt att nå språklig kompetens och större själv-

känsla hos barnen. Förskollärarna undviker att värdera barnens bilder som ett 

led i det processriktade arbetet. När bilder hängs upp på väggarna eller lämnas 

framme i verksamheten på andra sätt sker detta för att som ett led i reflektions-

arbetet, men också som ett sätt att få barnen att samtala om varandras bilder 

med förskollärare och andra barn.  

5.3 Pedagogiska perspektiv och dess konsekvenser för 

bildsamtalet 

En av de intervjuade hänvisar till Reggio Emilia som pedagogiskt perspektiv 

på bildestetiskt lärande. Hen arbetar på en förskola med Reggio Emilia inspi-

rerad praktik, och beskriver att det innebär att de kunnat ta större inspiration 
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även från andra pedagogiska perspektiv och använda kunskaper och erfaren-

heter från förskollärarutbildningen. Det Reggio Emilia inspirerade bild-

estetiska lärandet är enligt informanten särskilt närvarande i förskolans miljö, 

fritt skapande beskrivs som ” Det är ungefär det att man anordnar miljön så att 

det inspirerar dem till någonting, så att man kan se en teater i teaterrummet 

först och sedan så går man ner till verkstan”. Hen beskriver också en omvänd 

situation, där barnens material inspirerar planeringen i verksamheten 

”Och att man fångar upp dem, att man använder sig av deras teckningar och 

man kan gå vidare och har med det in i teatern. Och att man väver vidare i 

teatrarna. Att det blir mycket intressantare med den där ramsan om en älg som 

vi gjorde i fjol på storbild med barnens teckningar, det blir mycket mer igen-

kännande. Åh där är min älg det blir mycket intressantare än om man tar en bild 

från nätet. Eller om man gör en teater och man behöver en skuggfigur, då kan 

jag låna barnens älgar.” 

 Förutom att använda barnens material skildrar hen sin roll i bildsamtalet som 

en lyssnare, som ställer nyfikna frågor under och om processen.  Barnet ses 

som en kompetent aktör i förskolan, och pedagogens roll är att tillhandahålla 

en utvecklad lärmiljö och goda möten mellan barn och pedagoger, ” vi vuxna 

lär oss om barnen och vilka kompetenser de har.” Den Reggio Emilia inspire-

rade informanten nämner även att fantasi är viktigt att utveckla för det estetiska 

bildskapandet: 

”Det är ju dom barnen som har en rikare fantasi och kan berätta som går vidare 

och gör det där lite extra. Dom barnen som vågar använda många olika material 

och vågar prova material. Det är ofta dom som redan har en god fantasi och ser 

med en gång; det tyget kommer att passa där perfekt till det jag håller på med 

där. Och dom vågar, man ser ju hur dom verkligen går utanför boxen.”. 

Vygotskij uttrycks av en informant vara en teoretiker som gjort intryck och 

finns närvarande i hens sätt att arbeta med barn. Hen använder också begreppen 

språk och kommunikation ofta under hela intervjun, vilket kan härledas till 

Vygotskijs tankar om att barn lär sig och utvecklas i samvaro med andra. 

 ” Jag tänker att han ser många förmågor hos barnen som utvecklas på många 

olika sätt och där bildspråket är ett av många viktiga sätt, och som också är ett 

hjälpmedel för barn att kommunicera och fungera socialt. Som jag tycker är en 

viktig punkt, viktig tanke.”  

Bildspråket ses här enligt informanten som en artefakt, ett redskap som hjälper 

till att utveckla sociala och språkliga kompetenser. Denna informant nämner 

även angående den estetisk kompetens: 

” Ja, alltså det är ju inte så viktigt för mig. Dom estetiska färdigheterna. På 

något annat sätt än att barnen får uttrycka vad dom tänker och vad dom känner. 

Dels när dom gör bilden och sen när dom berättar om bilden. Så tänker jag.”  
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De tre andra informanterna benämner inte någon speciell filosof eller teoretiker 

som bakomliggande källa för det bildestetiska lärandet. En informant menar 

att ”Ja, alltså jag tänker mycket på det här med görande, det är görandet som 

är det viktiga, inte resultatet”. Görandet som pedagogiskt begrepp skulle kunna 

kopplas till Reggio Emilias tanke om att processen är det viktiga och inte må-

let. Två informanter uttrycker osäkerhet när det kommer till att arbeta bildpe-

dagogiskt utifrån ett visst perspektiv. En informant säger kortfattat” Nej jag 

har tyvärr inget pedagogiskt perspektiv, ingen speciell teori, det är något jag 

skulle vilja utveckla mer”. Den andra informanten reflekterar kring sina egna 

tillkortakommanden inom bildämnet: 

” Det var svårt. För jag är väldigt dålig på det där med bild, väldigt dålig själv 

på det där med att måla och rita och allt det där, det är ingenting jag kan säga 

att just jag lagt ner så mycket tid på att göra, utan det är mer att bemöta barnen 

när dom gör det. Tillåter dom att göra det. Och som sagt, pratar om dom kom-

mer och visar bilden, man kan väl säga att man ser ett kompetent barn.” 

 Hen menar att den egna kompetensen inom bildskapande sätter gränser för hur 

de ska kunna lära ut saker till barnen, men reflekterar runt att det handlar om 

att se ett kompetent barn. Det kompetenta barnet kan indirekt ses som en kopp-

ling till Reggio Emilia pedagogiken, och användandet av begreppet kan ses 

som ett sätt informanten visar på kunskap utan att kunna ge ett direkt svar an-

gående perspektiv på bildlärande.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att en konsekvens av att använda ett särskilt 

pedagogiskt perspektiv för barnens bildskapande är att det verkar vara enklare 

för förskollärarna att förstå vad de ska göra, och varför de gör det. Förskollä-

rarens egna intresse av bild och form, eller avsaknad av det, verkar vara en 

försvårande faktor när det gäller att upprätthålla en bildpedagogisk diskurs i 

förskolan. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet och relateras till syfte och forskningsfrågor 

samt den litteratur och tidigare forskning som tidigare presenterats. 

6.1.1 Samtalet om barnens egna bilder 

Språklig kompetens uppges av fyra informanter kunna nås med hjälp av bild-

samtalet. Det stämmer överens med det Theodotou (2018) menar med att 

språkliga aktiviteter i kombination med bild leder till att barnen är mer invol-

verade än när språkaktiviteter sker för sig själva. Författaren menar att barnens 

koncentrationsförmåga stärks och ger bättre förutsättningar för lärande. Att 

nästan alla förskollärare i studien ansåg att bildsamtalet främst är en språkbe-

rikande aktivitet kan ses belysa det som Bendroth Karlsson (1998) beskriver, 

att lärare ofta har andra mål med bildaktiviteter än att förbättra de estetiska 

färdigheterna. En informant är också tydlig med att hen inte heller anser att de 

estetiska kompetenserna är speciellt viktiga för hen i sitt arbete, detta kan möj-

ligtvis bero på att hens undervisning sker i skolmiljö och inte i förskolan. Este-

tiska och språkliga kompetenser går dock enligt Lye et. al (2017) att nå samti-

digt genom att använda sig av VTS- visual thinking strategies. Denna metod 

för bildsamtal underlättar enligt författaren för lärare att gradvisa kunna för-

djupa barnens kunskaper och går att anpassa till var och ens nivå. Studien har 

främst använts för att studera konst i grupper med barn, men jag kan inte se 

något som hindrar att samma frågor kan användas till barnens egna bilder.  

Karlsson Häikiö (2014) anser att den Sokratiska modellen hen beskriver kan 

användas till att utveckla ett flertal av barnens kompetenser under bildsamtalet, 

bland annat språk, känslor och fantasi.  

Endast en informant nämner fantasi som en kompetens som utvecklas genom 

bildsamtal om den egna bilden, men reflekterar samtidigt om att de som redan 

besitter en stor fantasi från början på ett mycket enklare sätt kan uttrycka sig 

genom bild och form. Betyder detta att utan fantasi är det inte möjligt att ägna 

sig åt ett emanciperande bildarbete eller att bildskapande och bildsamtal auto-

matiskt leder till utvecklad fantasiförmåga? Möjligen är det så att det inom 

förskolan finns för lite kunskap om barnens förmåga att fantisera och dess be-

tydelse för bildskapandet. Jag upplever att bildskapande är starkt förknippat 

med talang och ses därför som något medfött. Jag har ibland stött på pedagoger 

ute i förskolans verksamhet som själva anser sig vara odugliga på bildskap-
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ande, och som heller inte verkar vara intresserade av, eller tror att det är möj-

ligt, att utvecklas. Det kan vara möjligt att det är deras förmåga att fantisera 

som begränsar dem. Jag tror att fantasin är viktig att kunna använda för att göra 

det möjligt för en pedagog att stötta barn under den bildskapande processen. 

Kanske är de målstyrda processer som ibland sker i förskolan ett tecken på att 

pedagogen känner sig begränsad av sin egen förmåga och vill ha ett färdigt 

koncept att använda. Detta behöver inte ses som negativt i sig då det troligen 

ger samma effekt för de barn som inte kan fantisera fram bilder, och resultatet 

av denna typ av aktivitet kan möjligtvis bli att både pedagog och barn lärt sig 

något nytt om bildframställning. Emancipering handlar om att frigöra sig från 

något, och att som människa bli av med föreställningen att bild är svårt eller 

kanske omöjligt kan i sig ses som frigörande även om det skett i enlighet med 

Bendroth Karlssons (1998) ord, hård grad av styrning. 

 Jag var inte beredd på hur enhetliga svaren skulle vara angående de kompe-

tenser som de anser att barn förvärvar genom bildsamtalet. Resultatet talar för 

att samtal om barnens bilder främst ses som en språkutvecklande aktivitet i 

förskolan, och endast två informanter nämner andra färdigheter som de anser 

är estetiskt utvecklande, bland annat fantasi och den skapande förmågan. I 

Kocers (2012) artikel anser förskollärarna att målet är att utveckla de motoriska 

färdigheterna genom bildundervisningen och att detta i sig leder till att barnen 

utvecklar sina estetiska förmågor. Kocers (2012) studie gjordes i Turkiet och 

kan kanske därför inte ses som direkt överförbar till den svenska förskolan. De 

motoriska färdigheterna nämndes inte heller i någon större utsträckning i in-

tervjuerna. Detta kan bero på att studiens syfte handlar om bildsamtal, och där-

för fokuserat informanternas uppmärksamhet mot de kompetenser som kan ut-

vecklas genom det språkliga mötet mellan förskollärare och barn.  

Två informanter tog upp två olika sätt att reflektera runt barnens bilder. Ena 

informanten lägger fram bilder som barnen gjort tidigare under året för att bar-

nen ska kunna undersöka och kommunicera runt bilderna. En informant hänger 

upp bilder på väggen för att barnen ska möta den igen och kunna kommunicera 

runt den, hen nämner särskilt att hen då kan dela med sig av sin bild även till 

andra barn. Rosenblatt och Winners (1988) artikel visar hur barns förmåga till 

kreativt bildskapande befinner sig på toppen i förskoleålder för att sedan dala 

under skolåldern till att omfatta reproduktioner och realism. De jämför försko-

lebarnens bilder med den abstrakta konst som vuxna konstnärer kan ägna sig 

åt, och menar att detta är en kompetens som måste återerövras i vuxenlivet. Jag 

anser att det krävs att vi inom förskolan visar större uppskattning för barnens 

egna konst. Att hänga upp barnens konst på väggen, oavsett vad man som 

vuxen egentligen anser vara konst värdig att hängas upp på grund av sina egna 
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tillkortakommanden inom det abstrakta, måste ändå ses som ett sätt att ge bar-

nen ett reellt inflytande. Jag menar att det är i barnens egna konst som det går 

att som pedagog skapa sig en förståelse av vem denna individ är. Av egen er-

farenhet vet jag att tecknande används som ett sätt att bearbeta och skapa sig 

förståelse för sin omvärld. Deguara (2018) har skapat en metod som kan för-

enkla analys av barnens egna bilder i förskolan. Genom att filma och transkri-

bera de sessioner där barnen ritar skapar hen sig en förståelse för hur barnet 

ritar, men också om vad och varför de gör just det de gör. Hen finns med i 

processen och följer barnets tankegångar. Detta gör det möjligt för hen att göra 

analytiska kopplingar till barnets egna person och upplevelser.  

Resultatet av denna studie visar inte att informanterna gör egna analyser av 

barnens material, istället fokuserar de på att reflektera tillsammans med bar-

nen. Jag tror att det går att få ökad kunskap om barnens bildskapande om bild-

samtalen och reflektionerna följs upp av pedagogens eget reflekterande och 

analyserande. Med barnen tror jag inte att det alltid går att reflektera på ett 

sådant sätt att pedagogen känner att situationen har varit meningsskapande i 

sig. Att sitta och tänka själv eller i arbetslaget och försöka få en helhet av barn, 

bildsamtal med barn, teckningar och teoretiska kunskaper tror jag är nödvän-

digt för att få till en reell utveckling av förskolans verksamhet. Det upplevda 

fenomenet av barns bildskapande kan då bli en del i utvecklingen av både teo-

retiska och praktiska kunskaper.    

Ingen av informanterna uppgav någon slags teknik för att föra bildsamtal. Lye 

et al. (2017) visar att det är möjligt att ha strukturerade samtal om konst även 

i förskolan. Såsom informanterna svarade i intervjuerna angående bildsamtal 

under bildskapandeprocess visade att det fanns spår av samma process hos dem 

som faktiskt finns i VTS tekniken. Första frågan, kan översättas till: Vad hän-

der i bilden? Flera informanter använde sig av vad man kan kalla omskriv-

ningar av denna fråga i sina egna samtal med barnen om deras bilder. Andra 

frågan i VTS modellen lyder: Vad ser du som får dig att säga det? Även denna 

fråga kan kopplas till barnens egna bilder, men ingen av informanterna kunde 

beskriva något i sin process som kan liknas vid denna fråga. Tredje frågan: 

Vad mer kan du se/hitta? Inte heller denna fråga framkom i någon form i in-

tervjun. Resultaten kan sägas visa att en mall kan vara till hjälp för att kunna 

fördjupa samtalen med barnen och hindra att de blir alltför ytliga. De riktlinjer 

som Karlsson Häikiö (2014) menar kan användas för bildsamtal kan ses som 

en slags utgångspunkt för alla reflekterande samtal i förskolan, och jag tror att 

dessa förenklar användandet av VTS i verksamheten. Jag anser att det är 

mycket viktigt för barnens självkänsla och meningsskapande i bildsamtalet att 

de kan känna pedagogens öppenhet inför de frågor och svar de har. 
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 Denna studie har fokuserats till att handla om barnens egna bilder, och har 

egentligen inte behandlat hur informanterna jobbar med konst i förskolan. En 

informant visar upp bilder som barnen kunnat måla av, och vissa av dessa får 

räknas gå under konstverk medan andra är fotografier. En annan informant be-

skriver hur barnen får rita av foton som de visar på Ipaden. Att undersöka hur 

förskolor jobbar med konst anser jag är ett intressant ämne som skulle kunna 

undersökas vidare efter denna studie. Att VTS är en teknik som används för 

just undervisning om konst får ses som en möjlig anledning till att det inte är 

känt av förskollärarna i just denna studie då ingen av de intervjuade nämnde 

att de arbete med konst i någon form. Jag har själv ett intresse för konst och 

har inte förut tänkt på att det går att ta in konsten i förskolans undervisning, det 

är en lärdom för framtiden. 

Ingen av informanterna framhåller att resultatet av barnens bildarbete är vik-

tigt. Detta stämmer överens med det Kocer (2012) kommit fram till, att målet 

är oviktigt för barnets bildestetiska utveckling och att det viktigaste är att bar-

net ges möjlighet till självuttryck. Deguaras (2018) metod visar hur barnens 

teckningar kan användas för att ge större kunskaper om barnet som individ 

men också i egenskap av bildskapare. Att kombinera barnens alster med det 

som kommit fram under processen kan i min mening ge pedagoger större möj-

ligheter till att kunna använda analytiska verktyg. Därför tror jag att vi inte bör 

ignorera resultatet av barnens bildskapande helt, så länge som vi inte gör en 

värdering eller kategorisering som innebär att det ena eller det andra anses vara 

bättre.  

6.1.2 Fritt skapande 

Det fria skapandet beskrivs av informanterna som något ämnesövergripande. 

Grävande, pärlande, legobygge, målande, och även bondgårdslek. Jag hade 

förutfattade meningar om vad fritt skapande har för betydelse inom förskolan. 

På grund av egen skolgång och arbete inom skola och fritids har jag sett be-

greppet ur ett skolperspektiv. Fritt skapande har för mig inneburit sådant som 

sker under bildlektionerna i skolan, exempelvis, måla, rita, pyssel och att arbeta 

med lera. Studien visar snarare på en otrolig bredd för begreppets innebörd, 

och det mesta inom förskolans verksamhet skulle kunna ingå som en del av det 

fria skapandet. Bendroth Karlssons (1998) definition av begreppet ligger när-

mare min tolkning av begreppet än vad informanterna i studien uppger. Bokens 

titel innefattar även ordet skola, och det kan tänkas vara en anledning till att 

det fria skapandet ses som något som hålls inom bildämnets ramar.  

Skoog (1998) nämner att en förskollärare som tar den roll som hen refererar 

till som trädgårdsmästare, tillhandahåller material men sedan låter barnen styra 
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processen genom ett slags lekande. Jag anar utifrån studiens resultat att fritt 

skapande innefattar så många olika aktiviteter för att informanterna ser på bar-

nens skapande som en slags lek. Skoog (1998) medger att det är positivt att 

leken uppmuntras av pedagogerna, men att detta gör att pedagoger bortser från 

det estetiska lärandet kring exempelvis teknik och metod. Jag anser därför att 

fritt skapande är en viktig beståndsdel i förskolan, men att kan behöva vägas 

upp med skapande tillfällen där förskolläraren vågar både guida och i viss mån 

styra barnens bildskapande, vilket enligt Bendroth Karlsson (1998) kan ske 

samtidigt som barnens lekfullhet uppmuntras och det estetiska kunskaperna 

utvecklas.  

6.1.3 Pedagogiska perspektiv 

I resultatet av datainsamlingen framkom två pedagogiska perspektiv med 

namn, det Reggio Emilia inspirerade perspektivet och det sociokulturella per-

spektivet. Skoog (1998) nämner att det sociokulturella perspektiv blir tydligt i 

hennes stycke om pedagogen, som hon omnämner som en förskollärare som 

samtalar med barnen och som exempel på aktivitet kan be dem rita bilder från 

minnet. En an informanterna anser sig använda Vygotskijs tankar i det dagliga 

arbetet, bildspråket är ett av alla de sätt som barn kan lära sig på i samvaro med 

andra. Resultatet och Skoogs (1998) forskning kan anses tyda på att det socio-

kulturella perspektivet får konsekvenser för vad barnen ges för möjligheter till 

att utveckla sina estetiska färdigheter. Skoogs (1998) exempel med pedagogen 

visar att barnen lämnas åt att försöka greppa metoden själva. Informanten i 

detta exempel introducerar dock färger och tekniker för barnen som sedan får 

leda vägen vidare.  

Bendroth Karlsson (1998) analyserar olika bildskapande aktiviteter i förskola 

och skola utifrån det sociokulturella perspektivet, vilket visar att det är peda-

gogens förhållningssätt till barnens perspektiv och sätt att samtala som avgör 

om barnen engagerar sig i aktiviteten. Resultatet i denna studie kan inte anses 

visa på några stora skillnader mellan hur de pedagogiska perspektiven yttrar 

sig i bildsamtalet. Att lyssna in barnet och fokusera på innehållet är något som 

alla informanter framhåller som viktigt. Det Reggio Emilia inspirerade per-

spektivet utmärker sig på så vis att informanten ger exempel på hur barnens 

alster och det som sker i verksamheten går in i varandra. Detta genomsyrande 

tror jag kan underlätta för en demokratisk förskola där alla känner att de är 

delaktiga och synliga i den dagliga verksamheten. Deguara (2018) visar vilka 

analysmöjligheter som finns i ett barns teckningar och hur samtalet med barnet 

öppnar upp för förståelse för barnets känslor. Jag menar att barnens teckningar 

ges validitet när pedagogerna ser och använder dem till exempelvis teater. 

Istället för att de vuxna ska spela teater för barnen, kan barnen spela teater för 
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andra barn och vuxna.  I teater, precis som i det fria skapandets värld, tror jag 

att barnet kan uttrycka känslor och åsikter som kanske inte annars kan ut-

tryckas. Det ser jag som en möjlighet att verkligen lära känna och förstå barnen 

på djupet.  

6.2 Metoddiskussion 

I denna del diskuteras metoden som använts i denna studie och de för- och 

nackdelar den har fört med sig. 

Den kvalitativa intervjun som datainsamlingsmetod kan i denna studie ses som 

en begränsning på så vis att den endast ger en bild av vad förskollärarna säger 

att de gör, och inte vad de egentligen gör som skulle kunna ha framkommit 

med icke-deltagande observation. Eftersom tiden för ett examensarbete är 

knapp och datainsamling sker under några få veckor, kändes intervjuer ändå 

som ett bättre sätt att hitta till själva kärnan i ämnet som fenomenologin efter-

strävar. Att observera är enligt Christoffersen och Johannessen (2015) tids och 

resurskrävande, men att observation även kan användas som komplement till 

andra datainsamlingsmetoder. Det hade nu i efterhand varit intressant att göra 

en observation som stöd till det intervjuade materialet.  

Att använda det fenomenografiska analysverktyg som Dahlgren och Johansson 

(2019) skriver om visade sig ge god hjälp i analysarbetets struktur. Även om 

det endast gjordes fem intervjuer i denna studie blev det transkriberade materi-

alet totalt 29 sidor. Genom gruppering och kategorisering förenklades såll-

ningsarbetet i relation till frågeställningarna. Jag ställer mig dock frågande till 

om det är nödvändigt att göra analysen i sju steg. Jämförelse och gruppering 

gjordes samtidigt för att det för mig blev lättare att hitta en röd tråd. Artikulera 

och namnge kategorierna gjordes även det samtidigt, i artikulerandet framkom 

namn till kategorierna. Jag anser att det var svårt att förstå skillnaden mellan 

dessa steg och hade svårt att förstå varför jag inte skulle kunnat utföra dem 

samtidigt. En reflektion är att det eventuellt kan vara lättare att använda denna 

modell då examensarbetet utförs i par. Jag tror att det då blir viktigt att tala om 

processen med den andre, och då eventuellt lättare att hålla sig kvar på rätt steg 

i analysen  

Fejes och Thornberg (2019) nämner att tillgången på informanter kan verkande 

hotande mot kvalitén i analysen. Jag hade i denna studie haft fördel av att ha 

hittat fler förskollärare med ett genuint intresse för bild.  De två längsta inter-

vjuerna var de som verkade vara personligt engagerade av bildskapandet i sin 

yrkesroll, och de gav också ett flertal exempel på hur de arbetar med och in-

spirerar till bild i förskolan. Samtidigt var mitt syfte att få ökad kunskap om 
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hur förskollärare i allmänhet samtalar med barn om deras bilder, och inte bara 

om de som arbetar bildpedagogiskt.  Christoffersen och Johannessen (2015) 

menar att ” forskaren måste samla in data som är relevanta och tillförlitliga 

utifrån problemställningarna (s. 17)”. Att endast intervjua förskollärare med 

bildintresse eller särskild utbildning hade troligen inte gett mig ” det som gör 

saken till det den är, sakens väsen (Szklarski, 2019, s. 149).” 

Det går heller inte att utesluta att det sätt som vissa av informanterna kontak-

tades på som innebar att de inte hade tillgång till intervjufrågorna i förväg kan 

ha haft en negativ påverkan på de svar jag fått under intervjuerna. Någon ut-

tryckte även att de skulle ha velat haft mer tid på sig att fundera över ämnet, 

men att de förstod att intervjuerna behövde genomföras så fort som möjligt.  

En annan aspekt som kan ha haft en negativ påverkan är att det på vissa av 

informanternas arbetsplatser var en lite stökig miljö runtomkring ljudmässigt 

och att det kan ha bidragit till att minska koncentrationsförmågan hos infor-

manten. Det är också möjligt att den lite senare tidpunkten under dagen bidrog 

till detta.  

6.3 Slutsatser 

Slutsatserna i denna studie kan ses som relevant för de som vill ha större kun-

skap om hur förskollärare kan samtala om bilder med barn i förskolan. Studiens 

kvalitativa analys implicerar att bildsamtalet rymmer en mängd olika kompe-

tenser som sträcker sig utanför själva bildämnet, och svaren visar enhetligt att 

de språkliga kunskaperna är det som förskollärarna uppger som det barnen till 

störst del utvecklar av samtalen. Den praktiska betydelsen av detta kan bli att 

förskolans personal kan få nya tankar om hur de kan möta barnen i bildsamtal 

på ett sätt som är både utmanande och reflekterande. 

6.4 Framtida forskning 

Fortsatt forskning på området skulle kunna innebära att en undersökning görs 

vars syfte är att öka kunskapen om hur förskollärare talar med barn om andra 

bilder än barnens egna, exempelvis illustrationer eller konst. Kan förskollä-

rarna utmana barnen mer i deras tankar när det gäller bilder som inte har någon 

personlig anknytning till barnen? Resultatet visar att respekten för barnens 

självkänsla är viktig i samtalet om deras egna, det kan hypotetiskt sett innebära 

att förskollärarna är mer försiktiga med att inte säga något som kan verka så-

rande eller ifrågasättande. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Blankett för informerat samtycke 

Hej. Mitt namn är Johanna Hasselmark och jag håller på med en undersökning 

där syftet är att få kunskap om hur förskollärare talar med barn om barnens 

egna bilder. Undersökningen ligger till grund för mitt examensarbete inom för-

skollärarutbildningens sjätte termin på Karlstads universitet.  

Deltagandet innebär att en intervju i semistrukturerad form utförs på din ar-

betsplats. Jag har några i förväg bestämda intervjufrågor men i övrigt sker in-

tervjun som ett samtal där vissa följdfrågor kan ställas.  Intervjun kommer att 

ta ca 30 minuter. Alla intervjuer kommer att avidentifieras och omkodas och 

behandlas i enlighet med sekretesslagen och GDPR. Deltagande sker frivilligt 

och kan avbrytas närhelst den intervjuade önskar. 

Om du kan tänka dig att delta i studien kommer jag att kontakta dig för att göra 

upp tid och plats för intervju. 

Hälsningar, 

Johanna Hasselmark 

Förskollärarutbildningen 

Karlstads Universitet 

Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad  

Handledare: Monica Furu 

Fakulteten för humaniora och  

Samhällsvetenskap 

Institutionen för konstnärliga studier  

Konst- och bildgestaltning 

Karlstad Universitet 

Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor- Johanna Hasselmark 

Inledning 

• Vem är jag, vad gör jag här? 

• Dokumentera med hjälp av diktafon som sedan transkriberas 

• Anonymisering, kodning KAU.  

• Rätt att avbryta när som helst, skriva under informerat samtyckeblanketten.  

• Vilken typ av arbete är det jag håller på med? 

Inledande frågor 

0.1. Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

0.2. Vad tycker du om att göra på fritiden? 

0.3. Var utbildade du dig till förskollärare? 

0.4. Vad betyder fritt skapande för dig? 

Nyckelfrågor 

1. När sker barnens fria bildskapande på din arbetsplats? 

2. Vilka material är tillgängliga till det fria bildskapandet? 

3. Hur bemöter du barnen språkligt när de visar en bild som de själva gjort för 

dig? 

4. Använder du någon teknik för bildsamtal i ditt arbete? 

5. Vilket pedagogiskt perspektiv/ utgångspunkt har du för det estetiska bildlä-

randet? 

6. Vilka kompetenser tror du att barnen utvecklar av att tala om sina egna bil-

der? 

När intervjun är över, fråga om det är något informanten vill tillägga eller om 

något känns oklart med mina frågor. 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett för underskrift 

Jag har tagit del av informationen i blankett för informerat samtycke och för-

står vad ett deltagande i denna studie innebär. Med denna underskrift ger jag 

mitt godkännande till att delta i studien: 

 

Namn: _________________________________________ 

 

Datum: ________________________________________ 

 

 

 

Kontakt: 

 

Johanna Hasselmark 

Förskollärarutbildningen 

Karlstad Universitet 

Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad  

 

Handledare: Monica Furu 

Fakulteten för humaniora och  

Samhällsvetenskapliga Institutionen för konstnärliga studier  

Konst- och bildgestaltning 

Karlstad Universitet 

Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad 


