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Titel: Barns bildskapande - ”Det är mycket som ska göras på förskolan, bildskapandet har fått 

stå tillbaka” 

Engelsk titel: Children’s imaging’s – “ There are so many other things right now, image-making 

has been put back” 

  

 

Antal sidor: 33 

 

Syftet med studien var att ta reda på vilken syn pedagoger har om barns bildskapande i förskolan. I vår 

kvalitativa undersökning har vi intervjuat 7 pedagoger på olika förskolor. Av resultatet framkom att för 

barnen där de intervjuade pedagogerna arbetade var materialutbudet av liknande karaktär. Det materialet 

som barnen själva kunde förfoga över under dagen var papper, pennor och kritor, med andra ord material 

som var torrt. När det gäller det blöta bildskapande materialet blev resultatet av undersökning att dess 

placering inte alltid var synlig och åtkomlig för barnen.  

I vår frågeställning har vi intresserat oss för pedagogernas syn på hur bildskapande prioriteras i 

förhållande till den övriga verksamheten. I studiens teoretiska del framkom att det har skett en 

förändring över tid i förskolans läroplanstext samt att de inte lika tydligt och ingående berör den 

bildskapande verksamheten. I resultatet kan vi utläsa att det fanns en osäkerhet bland pedagogerna i 

deras tolkning över vad bildskapande aktivitet innebär utifrån läroplanen. Utöver osäkerheten visade 

resultatet av intervjusvaren en stor skillnad på vilket sätt bildskapande aktiviteter bedrivs efter 

läroplanen eller om det inte förekommer alls. 

Studien visade dessutom att pedagogerna tyckte att intresset och förhållningssättet var viktigt i barnens 

bildskapande, men utifrån resultatet framkom stora skillnader hur detta tog sig uttryck.  
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1 INLEDNING 

 

Ett av de uttryckssätt som finns i förskolans verksamhet är bildskapande. Vi har valt 

att fördjupa oss inom detta område då vi genom våra yrkesverksamma år i förskolan 

har uppmärksammat att synen på barns bildskapande har förändrats genom att det 

inte ligger lika mycket fokus på denna aktivitet. Utifrån våra egna erfarenheter är 

bildskapandet inte lika ofta förekommande i förskolans verksamhet. Vi har 

uppmärksammat att studiedagar och övrig fortbildning inom förskolans verksamhet 

inte längre inriktar sig på ämnet bildskapande, däremot riktas fokus på övriga ämnen 

utifrån läroplanen. Det som ytterligare gjorde oss intresserade av detta område var 

när vi började inventera litteraturen på våra respektive förskolor för att se vad som 

berörde barns bildskapande och upptäckte att det endast fanns en bok. Det finns viss 

forskning om bildskapande men som Braxell (2010:21) uttrycker det ”men kanske 

behövs det mer”. Hon ställer flera viktiga frågor om barns bildskapande som rör 

lärandet, prioriteten, förlegad inställning samt om bildskapandet kanske handlar om 

något som är roligt att pyssla med samt ett tidsfördriv. 

I förskolans läroplan, Lpfö 98, finns riktlinjer för barns utveckling och lärande inom 

flera olika områden men när det gäller bildskapande ingår detta i ett större område 

och kan därför glömmas bort. 

 

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer 

såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse 

liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och 

metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och 

lärande.(Skolverket 2010:7) 

 

I förskolans tidigare styrdokument, Pedagogiskt program för förskolan lades större 

vikt vid barns bild och formskapande. Det ansågs som ett betydelsefullt medel för 

barns utveckling vilket gav upphov till glädje och sinnliga upplevelser, samt att det 

tränade barnens iakttagelseförmåga (Granberg 2001). 

När det gäller dagens förskola ser vi en tendens att barnens bildskapande aktiviteter, 

både planerade och spontana får stå tillbaka gentemot de teoretiska ämnena som får 

en allt större roll genom styrdokumentens utformning. Kan det vara så att fokus 

riktas mot enstaka ämnen istället för vidare helhetssyn där alla delar vävs samman? 

Lööf Eriksson (1987) menar att det finns en risk för att barns bildskapande blir 

fristående från förskolans övriga verksamhet. Med detta i åtanke vill vi i vår studie 

undersöka om pedagogers intresse till barns bildskapande påverkar denna tendens 

inom detta område, samt om det finns något samband mellan den nya reviderade 

läroplanen och hur bildskapande prioriteras. 

Vi vill även lyfta fram miljöns betydelse för barns bildskapande och ta reda på om 

dess utformning och tillgänglighet är av betydelse, samt pedagogernas tankar om 

detta. Nordin-Hultman (2010) skriver att förskolans miljö och material alltid har varit 
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en del av pedagogiken och att det sedan långt tillbaka finns en stark tradition på 

vilket sätt en förskola är utrustad och inredd. Hur möjligheterna är att skapa 

intressanta och meningsfulla aktiviteter inom bildskapande menar författaren till stor 

del beror på pedagogers val av material och hur det är placerat, samt graden av 

tillgänglighet. 

Hon skriver vidare att det material som oftast inte är tillgängligt är det som är vått 

och kladdigt och därmed blir svårt att hålla rent. Det kan exempelvis innefatta vatten 

och olika sorters flytande färger medan kritor och pennor är placerade i barnens höjd. 

Detta innebär att mycket av materialet som finns på förskolan inte är disponibelt för 

barnen. Detta resonemang stödjer även Johansson & Pramling Samuelsson (2003) 

som anser att den pedagogiska miljön i förskolan är en viktig del i barnens möjlighet 

att kunna skapa mening och sammanhang. De säger också att pedagogernas tilltro till 

barnens egen förmåga att hantera färg och penslar är av betydelse. Genom det vi får 

fram i denna studie vill vi inspirera pedagoger till att se möjligheterna i 

bildskapandet. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Syftet med denna studie är att kartlägga pedagogernas syn på barns bildskapande i 

förskolan när det gäller hur bildskapandet planeras, prioriteras, miljöns utformning 

samt det bildskapande materialets tillgänglighet. Vidare är syftet att klargöra 

pedagogernas tankar om betydelsen av det egna intresset och förhållningssättet till 

bildskapande, samt i vilken utsträckning förskolans läroplan kan uppmärksammas i 

den bildskapande verksamheten. 

 

 

 

Utifrån detta syfte har vi valt följande frågeställningar: 

 

 På vilka sätt utformas förskolans miljö för bildskapande verksamhet? 
 

 Hur planeras och prioriteras barns bildskapande i verksamheten i förhållande 

till läroplanen och dess olika ämnen? 

 

 Hur kan pedagogens intresse och förhållningssätt påverka barnens 

bildskapande? 

 
 Vilka möjligheter finns för barnen att välja bildskapande aktivitet under den 

fria leken? 
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3 BAKGRUND 
 

3.1 Bildskapandets avgränsning 

I förskolans verksamhet kan det förekomma två och tredimensionellt bildskapande. 

Med tredimensionellt menas att barnen skapar bilder med hjälp av 

konstruktionsmaterial, sand, gips m.m. Då bildskapande är ett stort område som 

förekommer i olika sammanhang och i olika miljöer har vi valt att avgränsa det till 

tvådimensionella bilder och med fokus på inomhusmiljön.  

När man talar om barns bildskapande menar Granberg (2001) att det oftast handlar 

om tvådimensionella bilder. Hon skriver att barnen tecknar, målar med kritor, 

färgblock eller med flytande färg på papper. Även fingerfärg och pulverfärg 

förekommer ibland. Till de tvådimensionella bilderna hör också olika slags tekniker, 

författaren nämner bl.a. trycktekniker, collage och frottage. Änggård (2006) anser att 

bildskapandet är en betydelsefull del i förskolans verksamhet och den teknik som 

överlägset dominerar är de bilder som barnen ritar på papper med kritor, pennor och 

fiberspetspennor.    

Granberg (2001) anser att det ofta är en fördel att presentera en färg i taget för de 

yngre barnen. Sedan kan man så småningom utöka till två färger, vilket ger barnen 

möjlighet att utforska vad som händer när två färger blandas och en ny skapas. 

Författaren skriver vidare att det finns flera olika variationer i att arbeta med enbart 

två färger. Genom att erbjuda färg med olika slags egenskaper såsom tjock och tunn, 

våt och torr eller att variera färgtonen på papperet kan detta bidra till att barnen få en 

fördjupad erfarenhet och kännedom. Hon poängterar också att det är av stor 

betydelse att ge barnen rikligt med tid och låta dem prova många gånger. 

  

3.2 Bildskapande i läroplanen för förskolan, Lpfö 98 

  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och 

sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. 

(Skolverket 2010:10) 

 

Genom att arbeta med barns bildskapande kan flera av de strävansmål som finns 

beskrivna i förskolans läroplan uppnås. Hur miljön utformas tillsammans med att det 

finns intresserade och kunniga pedagoger är i hög grad avgörande. Barnen måste få 

tillgång till en förskola med väl fungerande lokaler där det erbjuds rikligt med tid för 

bildskapande. Det behöver också finnas flera olika sorters material. Ju mer material 

och olika tekniker som barnen erbjuds desto större variation i kan vi se i deras bilder. 

Att det finns medforskande pedagoger som är intresserade för barnens olika 
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lärarstrategier ökar också möjligheten för ett lärande av god kvalité hos barnen. 

Pedagoger menar att det finns stora möjligheter för barnen att tillägna sig kunskap 

inom flera olika områden. Att utöka sitt ordförråd, kommunicera, lyssna och berätta 

och synliggöra matematiska begrepp är några exempel (Braxell 2010).   

 

3.3  Bildskapande i ett historiskt perspektiv.  

Skoog (1998) skriver om den Fröbelinspirerade barnträdgården som dominerades av 

Friedrich Fröbels teorier om bildpedagogik. Dessa teorier ligger även till grund för 

vår svenska förskola. Författaren skriver också att Fröbel ansåg att den fria 

verksamheten var av stor betydelse, men att han trots det förespråkade starkt 

lärarstyrd teckningsundervisning. Redan från treårs ålder började undervisningen i 

teckning som innebar ett metodiskt tillvägagångssätt där läraren steg för steg ritade 

före barnen som sedan skulle kopiera efter. Genom dessa övningar menar Skoog att 

fokus var riktad mot att barnen skulle utveckla handens uppfattning om formerna. Då 

det till en början undveks att introducera färger var materialet som användes krita 

och griffeltavla. 

Ett av de sätt som Fröbel har präglat förskolans arbetssätt är genom sina pedagogiska 

hjälpmedel, lekgåvorna. Dessa tio gåvor var ett pedagogiskt hjälpmedel för att 

utveckla barnens fantasi. Den tionde lekgåva som var papper och penna ansåg han 

inte skulle användas till något som kunde liknas vid ”meningslöst kopierande” och 

därför tyckte Fröbel att lärarinnan skulle visa barnen hur de skulle rita och även sätta 

ord på detta. Det som barnen skulle börja rita var linjer på olika sätt (Bendroth 

Karlsson 1996:12). 

Konstfilosofen Herbert Read var den som påbörjade debatten om barnens estetiska 

fostran. Denna debatt har på olika sätt bidragit till att influera våra läroplaner sedan 

dess. Att barnens personlighet fritt skulle ges möjlighet att uttryckas i bild var ett 

huvudmoment i denna estetiska fostran.  Herbert Reads tankar om bildskapande har 

sedan dess gått under namnet ”fritt skapande”( Bendroth Karlsson 1996). 

Bendroth Karlsson (1996) menar att om vi går tillbaka till slutet av 1800-talet så var 

det främst psykologer som genom sin vetenskap intresserade sig för det egenartade 

som barnens bilder kunde berätta. Hon skriver att det även fanns ett intresse av att 

bestämma vilka utvecklingsstadier barnen befann sig i genom att studera deras 

bilder. 

Utöver Fröbeltraditionen inom bildpedagogiken kan man också urskilja den 

emancipatoriska traditionen. Inom denna tradition av den estetiska verksamheten har 

skapande aktiviteter som metod förespråkats av olika skäl och Bendroth Karlsson 

(1996) benämner dessa i tre punkter. För det första finns det viktiga emotionella skäl 

till barnets eget skapande, den andra aspekten är att personligheten stärks då barnet 

genom sitt skapande förvärvar kunskaper om sig själv och vad det behärskar, samt 

den tredje som innebär att skapande är ett redskap som hjälper till för resursernas 

utveckling hos människan.  
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Lowenfeld (1957) ansåg att det var viktigt hur vi borde förhålla oss till barns ritande. 

Genom vår välmening att fråga barnet vad det ritade kunde vi störa det klottrande 

barnet i dess motoriska utveckling. Han poängterade även att när barnet själv fick 

bestämma över sitt ritande stärktes självkänslan samtidigt som barnets motoriska 

färdigheter utvecklades. Ett barn som är i färd med att upptäcka hur armrörelser och 

streck på papperet hör ihop kan hindras i sin utveckling genom att välmenande vuxna 

vill veta vad teckningen föreställer.  

Den grekiske filosofen Platon ansåg att konsten var en viktig del i barnens 

uppfostran. Han menade också att leken rådde över lärandet. Genom tiden har flera 

pedagogiska filosofer påtalat estetiska aktiviteter som en viktig beståndsdel i barns 

lärande. Exempelvis kan Goethes och Shillers nämnas som framöver inspirerade 

Steiner till Waldorfpedagogiken.  Där knöts konst, religion och vetenskap samman 

och genom de estetiska sysselsättningarna ansågs det bidra till personlig utveckling. 

Längre fram på 1800-talet kom idéer från Fröbel, att barn lär sig genom att handla 

och i början av 1900-talet uttryckte den ryske psykologen Vygotskij tanken om ”att 

leken var detsamma som skapande verksamhet” (Granberg 2001:47).   

Den amerikanske psykiater och psykoanalytiker Daniel Stern räknas till en av de 

senaste forskarna kring de yngre barnens utveckling. Till skillnad från flera utav de 

tidigare forskarna ordnar Stern inte upp barns utveckling i fasta stadier knutna till 

ålder. I stället resonerar han om barnens kompetens, hur de aktivt söker och erövrar 

gemenskap och kunskap för att finna en mening. Stern anser också att det lilla barnet 

redan under sitt andra levnadsår har förmågan och kompetensen att skapa egna bilder 

och tankar i sitt inre.  

I flera artiklar i Lärartidningen på 1950 och 1960-talet fanns att läsa om Föreningen 

Konst i skolans verksamhet. Under ett skolmöte 1961 hade föreningens intendent 

Marita Lindgren- Fridell i uppdrag att berätta om ” Skolan och den estetiska fostran” 

och hon ansåg att det fanns tre starka och viktiga skäl till skapande verksamhet: 

 Skapande verksamhet åstadkommer balans i individens utveckling. 

 Estetisk fostran har betydelse för den etiska fostran. 

 Lägga en god grund för meningsfulla fritidssysselsättningar. ( Bendroth Karlsson 

1996:26) 

Enligt Lindgren-Fridell så var det för många av den tidens folkskollärare oklart hur 

begreppet ”estetisk fostran” skulle få sitt uttryck i skolans nya läroplaner. Hon 

förespråkade att det borde finnas en integration mellan estetiska ämnen och de 

orienteringsämnena i skolan istället för att vara förlagda till skolans övningsämnen 

(Bendroth Karlsson 1996). 

Inom forskningen om barns bildskapande har det under de senaste decennierna skett 

en hel del förändringar. Istället för att se barns utveckling i traditionella stadier har 

man mer och mer gått över till att rikta sitt intresse för de variationer som finns i 

barns bildskapande. Utifrån tidigare forskning beskrivs barnens teckningsutveckling 

i stadier. I Piagets stadieindelning kopplas t.ex. olika utvecklingsskeende ihop med 

den kognitiva utvecklingen. Han ansåg därmed att barnens förmåga att lyckas 



9 

avbilda de föremål som de skulle återge berodde på deras intellektuella 

utvecklingsnivå. Med utgångspunkt i teorin följer barns bildskapande ett lagbundet 

mönster där alla barn når varje stadium i en viss ordning. Den som troligtvis har haft 

störst betydelse är Lowenfelds stadieteori. Här i Sverige kom en förenklad version ut 

där det beskrevs sex stadier i barnens teckningsutveckling där första nivån var 

klotterstadiet. Precis som Piaget menar Lowenfeld att det finns en koppling mellan 

barnens bildskapandeförmåga och deras intellektuella förmåga, samt att stadierna 

följer en viss bestämd ordning. I dag finns en stark kritik från flera forskare mot 

sättet att dela in barnens förmåga i stadier (Änggård 2006).  

Som tidigare nämnts i detta kapitel så fanns Fröbeltraditionen djupt rotad i den 

svenska förskolans arbetssätt. Hans metoder var grundligt beskrivna och för 

pedagogerna som följde dessa i barnträdgårdarna fanns inte några möjligheter att låta 

barnets personlighet gestaltas i deras målningar och teckningar. Även i USA hade 

Fröbels pedagogik ett starkt fäste i förskolorna men vid sekelskiftet började kritiken 

växa och en av teoretikerna som tillhörde kritikerna inom den progressiva 

pedagogiken var John Dewey. Hans tankar var inspirerade av Rousseau och innebar 

att de naturliga anlagen liksom intressen hos barnet var viktigt och borde få sitt 

uttryck i barnens bildskapande, istället för det som pedagogen tyckte var viktigt med 

barns bildskapande. Dewey ansåg att en viktig uppgift för läraren var att de sociala 

betingelserna skulle stimuleras och de erfarenheter som barnen upplevde utanför 

skolan var lika viktiga som det som skedde i klassrummet. Förutom att ”lära genom 

att göra” var det lika viktigt att ”lära genom att leva”. Barnets kunskaper skulle alltså 

tillägnas genom olika aktiviteter samt i interaktionen men minst lika viktig som den 

praktiska erfarenheten var reflektionen (Bendroth Karlsson 1998). 

 

3.4 Fritt skapande 

Grunden till det som sedan 50-talet kallats ”fritt skapande” beskriver Bendroth 

Karlsson (1996) kom ifrån tankar av bildpedagogen Hubert Reads idéer. Hon anser 

också att det var då debatten om barns fria skapande började på allvar. Read menade 

att barnets naturliga mottaglighet måste bibehållas och inspirera dess spontana 

uttryckssätt i etiska former, samt att det i varje individ finns en inneboende konstnär. 

Författaren skriver vidare att han menade att konsten och bildskapandet inte är ett 

självändamål utan att det handlar om att uppnå harmoni, därmed har det en stor 

betydelse för samhället. Read hävdade att barnen måste lämnas i fred utan att de 

vuxna blandar sig i.  

En som starkt var påverkad av Reads tankegångar och som också förespråkade ”fritt 

skapande” var Jan Thomaeus. Han menade att bildskapandet hade en terapeutisk 

verkan på barnen ifall de fick vara fria från de vuxna och deras värderingar. Fast till 

skillnad från Read såg han bilden som ett språk, ett sätt att kommunicera i stället för 

ett självändamål. ”Om barnet får möjlighet att i en tillitsfull miljö göra sina bilder 

utan risk att bli bedömd är bilden människans mes uppriktiga språk, enligt 

Thomaeus” (Bendroth Karlsson 1998:33). 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

 

4.1 Tidigare forskning om barns bildskapande 

Skoog (1998) har i sin licentiatstudie studerat förskollärare på förskolor samt kopplat 

deras syn på bildskapande till på vilket sätt de leder barnen i deras bildaktiviteter. I 

sin studie kommer Skoog fram till att pedagogens roll är allmänpedagogisk istället 

för att vara mer specialiserad på barns bildskapande. Med detta menar Skoog att i de 

bildskapande aktiviteterna ingår så mycket mer än att undervisa i bildskapande. Det 

handlar exempelvis om att organisera den bildskapande aktiviteten samt att skapa bra 

relationer till barnen. Hon har funnit att inom aktuell forskning om barns 

bildskapande ligger tyngdpunkten övervägande på barnens bilder och 

bildutvecklingen. Forskningen kring barnens bilder har länge dominerats av 

utvecklings och personlighetspsykologiska teorier. Det som nu visar sig är att det 

sker en nyorientering med två huvudspår, där det ena handlar om att studera själva 

processen i barns bildskapande och det andra bygger på ett sociokulturellt perspektiv. 

De forskare som riktar sin fokus mot processen inom barns bildskapande studerar 

barnens sätt att lösa de problem som uppstår i sitt framställande av bilder. Enligt den 

processinriktade uppfattningen är barnens bilder inte en avspegling av deras inre 

föreställningar, det skulle vara alldeles för komplicerad. Istället är det resultatet av 

hur barnet kan planera sin bild. Barnet bestämmer vilken del av motivet de börjar 

teckna eller måla, sedan fortsätter det i den ordning som delarna ska komma i 

förhållande till varandra på papperets yta. Det sociokulturella inriktade sysättet 

bygger ofta på undersökningar som är tvärkulturella vilket bidra till att kunna värdera 

kulturens inverkan på barnens bilder. Här menar forskarna att likt konsthistoriken 

Gombrichs konstteoretiska perspektiv nyttjar barnen omgivningens synliga 

konventioner. 

 

  

4.2 Pedagogen 

Löfstedt (2001)  har i sin rapport valt att ta reda på vilken mening som finns bakom 

bildskapandet på förskolor men även vilket samband barn och vuxna har till 

varandra. Hon finner genom sin undersökning att vuxna på förskolan har två 

uppgifter, den ena är pedagogrollen och den andra är som den person vilken ger 

omsorg till barnen. Med dessa roller menar Löfstedt att barnen med hjälp av 

pedagoger ska få kunskap om materialet som är ämnat för bildskapande samt vilka 

möjligheter detta kan ge. Omsorgsrollen avser att barnen ska finna glädje i sitt 

bildskapande samt att de ska känna tillfredställelse i sitt arbete.  

Löfstedt (2001) menar att den syn som finns om fritt skapande under den fria leken 

innebär att barnets förmågor ska få utvecklas på ett fritt sätt utan vuxna som hämmar. 

Förmågan att kunna skapa fritt anses som en naturlig del i barnens utveckling och 
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detta grundar sig på teorier som finns om utvecklingen inom bildskapande. 

Konsekvensen av att alltid lita på barnets förmåga till självständighet är att de barn 

som skulle behöva hjälp av en pedagog för att våga närma sig bildskapandet inte kan 

komma vidare inom detta ämne. Genom sin undersökning kan hon se att det behövs 

ledning av olika slag och i olika mängd för att barnen ska kunna ta till sig de olika 

uttryckssätten som bildskapande kan ge. 

När det gäller barns bildskapande kan det finnas stora hinder. Myten om alla barns 

förmåga är utbredd just i etiska/ konstnärliga ämnen. Bildskapande kräver gott om 

tid och att barnen måste få prova många gånger, men det måste också finnas en 

vuxen som vill och vågar (Bendroth Karlsson 1998). 

 

Att vara en bra pedagog är en konst i sig. Att våga ta risker är 

nödvändigt i en kreativ process; att skissa och kassera, att 

skissa igen. Att våga” misslyckas” och ändå inte ge sig. För att 

skapa krävs mod. 

                                                                            (Bendroth Karlsson1998:7) 

 

4.3 Förskolans innemiljö 

I sin studie Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande riktar Nordin Hultman 

(2010) sin uppmärksamhet mot de pedagogiska rum som finns på förskolan. Hur de 

iscensätts för att främja barns utveckling och lärande, men även hur man som barn 

ska vara i dessa rum. ”Pedagogiska rum säger något om vad ett barn är och bör vara 

och därmed hur de barn som faktiskt är där skall uppfattas och bedömas” (Nordin 

Hultman 2010:51). Utifrån observationer beskriver författaren hur rum och miljöer 

skapar identiteter, att ett och samma barn kan framstå som olika individer beroende 

på den miljön det befinner sig i. Som exempel nämner hon 1800-talets skola som 

framkallade krav på prestationer och på så vis gav barnen nya identiteter. Författaren 

menar också att material och aktiviteter kan bidra till att barnen framstår både som 

kompetenta och kunniga, men också med en negativ bild. 

I sin studie framhåller Änggård (2006) det sociala samspelet och gemenskapen som 

en viktig del i barnens bildskapande. Forskare som har undersökt barnens samspel 

med varandra i förskolan understryker att kamraterna betyder mycket för barnen. En 

viktig del är då att planera miljön så att det finns gott om material och utrymme för 

att flera ska kunna arbeta tillsammans och inte behöva turas om. 

En annan del av miljön på förskolan är tiden. Under dagen följer barnen ett mer eller 

mindre förbestämt dagsprogram och förflyttas därefter. Hur tiden organiseras under 

dagen tillsammans med vilka rum barnen har tillgång till avgör deras möjlighet till 

material och aktivitet (Nordin Hultman 2010). 
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5 TEORI 

 

5.1 Förskolans pedagogiska miljö 

”Förskolans uppdrag är att främja lärprocesser och ge barnen upplevelser”( Pramling 

Samuelsson & Sheridan 1999:89) Med detta i åtanke har förskolans miljö en stor 

betydelse på många sätt genom dess utformning samt på vilket sätt den 

kommunicerar med barnen. Den utformning som sker i den pedagogiska miljön bör 

göras med barnens allsidiga utveckling i åtanke, men även att miljön ska vara 

lustfylld för att lärandet ska främjas inom kreativitet och skaparlust samt inom 

lärande och lek. 

På vilket sätt barnen kan samspela i den pedagogiska miljön och med sin omgivning 

har också stor betydelse i det lärande som barnen utvecklar. Miljön sänder genom sin 

utformning budskap till barnen om vilka förväntningar som finns just där (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 1999).  

Kennedy (1999) redogör om den enorma utbyggnaden av den svenska förskolan som 

genomfördes på -70 och -80 talet och vad den stora expansionen medförde. 

Ambitionen utifrån styrdokumenten om att förskolan skulle vara ett komplement till 

hemmet stämde inte alltid med hur det såg ut i verkligheten. Hon anser att det bitvis 

försvann flera delar av yrkeshistoriken där den pedagogiska miljön var en viktig 

beståndsdel. I sin beskrivning ger Kennedy istället en bild av att förskolan många 

gånger blev en ersättning, ett ställföreträdande hem. I sina exempel nämner hon hur 

miljön var utformad med en hemtrevlig atmosfär för vuxnas behov, det fanns dukar 

på borden, gardiner och blommor i fönstren och var i övrigt iordningställt efter 

personalens intressen. Den miljön som uppmuntrar barnens självständighet och eget 

forskande saknades. Författaren framhåller barnens rätt till en pedagogisk 

verksamhet som utvecklar deras olika förmågor och som fungerar som en mötesplats 

där barnen kan samspela och utforska med andra eller var för sig. 

Även Granberg (2001) skriver om att den miljö som finns kring barnen i förskolan är 

av stor vikt. Hon menar att den både kan inspirera och skrämma bort barnen. Hur den 

pedagogiska miljön utformas bör därför prioriteras högt. Författaren skriver vidare 

att de rum som barnen befinner sig i måste locka till nyfikenhet och utmana barnen 

och deras intressen. Det sätt som materialet erbjuds visar vad som förväntas av 

barnen. Som exempel nämner hon om tillgängligheten av olika slags bildskapande 

material finns eller om det förvaras oåtkomligt för barnen. Författaren anser att 

miljön är något som måste vara flexibelt och som går att förändra och barnens 

möjlighet att påverka måste finnas. 
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5.2 Materialet  

Den forskning som gjorts om den pedagogiska miljön i svenska förskolor handlar till 

stor del om det material som är ämnat för barnens olika aktiviteter utifrån en 

omfattande inventering av olika slags lekmaterial framkom ett märkbart likartat 

mönster på samtliga förskolor. Det som visade sig vara allra vanligast var 

pedagogiskt skapande material som exempelvis pennor, kritor och flytande färg. 

Slutsatsen från inventeringen av materialet visar att förskolan har en tradition i 

Fröbelpedagogiken. Med detta menar Nordin Hultman (2010) att det material som 

finns inte har så mycket att göra med dagens utbud utan är mera traditionsbundet. 

Vilket material som förskolan väljer att erbjuda till barns bildskapande är av stor 

vikt. Det bör finnas ett varierat material som är lämpligt för barnens ålder, med detta 

menar författarna att det inte är tillräckligt med papper, färgpennor och kritor. 

Barnen behöver även få måla tills de känner sig nöjda utan att avbrott behöver göras. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) anser att det är viktigt att ha planerat och 

noga tänkt igenom hur miljön för bildskapande utformas, samt hur bildskapandefinns 

till barnens förfogande för att de ska ges de bästa förutsättningar för denna 

uttrycksform. 

Braxell (2010) menar att det är mycket betydelsefullt hur materialet presenteras och 

organiseras för att barnen ska inspireras. För att ateljén eller målarrummet ska bli en 

levande miljö måste den överraska barnen och ge dem impulser som de inte väntat 

sig. Författaren anser att om miljön fungerar så bra att den fångar barnens intresse 

och erbjuder dem utmaningar har den en möjlighet att bli en tredje pedagog, ett 

begrepp som ofta används i Reggio Emilia inspirerade förskolor. För att åstadkomma 

en positiv skapandemiljö menar Braxell att materialet måste presenteras och 

organiseras på ett lättöverskådligt och estetiskt tilltalande sätt. Det krävs också att 

barnen har kännedom om materialet och de tekniker som ska användas. Författaren 

säger dessutom att det fordras att pedagogen är trygg med materialet och känner 

tilltro till sin egen förmåga att skapa, samt att allas olikheter i att skapa ses som en 

tillgång. 

Även Johansson & Pramling Samuelsson (2003) framhåller den pedagogiska miljöns 

betydelse och menar att hur den ser ut till största del beror på de pedagoger som 

arbetar på förskolan. De skriver att pedagogers sätt att tänka kring barns miljö och 

hur de organiserar den signalerar vilken tilltro de har till barns förmågor. 

 

5.3 Pedagogens roll i barns bildskapande 

Under kapitlet ”Utveckling och lärande” i förskolans styrdokument Lpfö 98 står att 

läsa om det ansvar som åligger förskolläraren när det gäller arbetet i barngruppen. 

Att förutsättningar ska skapas så att barnet finner att det är roligt att lära samt att nya 

färdigheter och kunskaper ska erövras genom att barnet ställs inför stimulerande 

utmaningar. Förutsättningar ska även ges för att barnets hela förmåga ska stimuleras 

till utveckling och lärande (Skolverket 2010). 
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Att det finns en pedagogisk kompetens innebär att det finns en erfarenhet och 

kunskap när det gäller barns utveckling och lärande. Denna kompetens bör även 

innebära att pedagogen kan känna glädje i det barnen gör och att det finns ett 

engagemang. Pedagogisk professionalitet kan kopplas ihop med den pedagogiska 

kvaliteten på förskolan när det gäller förmågan att utforma miljön, en miljö som bör 

erbjuda barnen upplevelser och erfarenheter tillsammans med andra barn och vuxna. 

Hos varje pedagog bör det kännas som en nödvändighet och en självklarhet att det 

finns intresse och kunskap inom de områden som förekommer på förskolan. En god 

kompetens inom olika ämnen samt en stor förståelse för allt som rör barnen och den 

värld de befinner sig i är viktiga saker som kännetecknar en professionell pedagog 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

  

5.4 Pedagogens förhållningssätt till barns bildskapande 

Pedagogens roll är att vara en förebild i barnens bildskapande och Braxell (2010) 

anser att det gäller att finna en bra balans mellan att styra eller inte, och att 

pedagogens makt kan vara stor i barnens utövande. Hon skriver vidare att både barn 

och vuxna använder sig av att imitera vid olika skapande processer och på det sätt 

som pedagogen förhåller sig i detta skapande har stor betydelse för hur barnens 

arbete fortlöper och utvecklas. Författaren poängterar att pedagogens roll inte är att 

visa på hur man ska göra utan att istället skapa tillsammans och även kunna ta efter 

det som barnen gör. 

Paulsen (1996) skriver om förskolans estetiska verksamhet, till vilket bildskapande 

tillhör, att pedagogens roll är att på ett meningsfullt sätt ge barnen möjligheter att 

reflektera över sina erfarenheter. Hon beskriver den estetiska fostran som sker i 

förskolan som en process i vilken pedagogen ger barnet förutsättningar för 

upplevelser av olika slag. Dessa upplevelser som barnet får via konsten ska inbegripa 

känslor, tankar och möjligheter för barnet att skapa nytt med hjälp av olika 

uttrycksmedel. 

Granberg (2001) menar att de pedagoger som barnen möter i förskolan behöver vara 

engagerade och ha kunskap om barns bildskapande. Hon skriver att en intresserad 

pedagog som känner sig trygg och road sprider även denna känsla till barnen. En 

okunnig eller ointresserad pedagog kan istället hämma barnens lust och glädje att 

prova och experimentera. Vidare skriver författaren att när barnen experimenterar 

och undersöker material och tekniker gör de hela tiden nya upptäckter, och för att 

pedagogen ska kunna stödja och uppmuntra barns lärande bör hon delta i barnens 

bildskapande men på deras villkor. När pedagogen tillsammans med barnen lockar 

och inspirerar anser Granberg att hon på så vis blir både medforskare, 

inspirationskälla och förebild. Att pedagogen deltar i barnens bildskapande har lika 

stor betydelse som att när barnen själva får experimentera och prova material och 

tekniker. Den bildskapande verksamhet som försiggår måste enligt författaren hela 

tiden utgå från barnen och deras intressen, och det gäller för pedagogen att ta till vara 

på barnens egen lust att bildskapa och göra det till vardagsglädje. 
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När det gäller vuxnas förhållningssätt till barns bilder skriver Löfstedt (2004) att 

genom pedagogers sätt att prata om de bilder barnen gör lär vi barnen att deras bilder 

kan härleda till något som finns i verkligheten. Författaren menar även att de 

pedagoger barnen har runt omkring sig måste kunna se vilka intentioner som finns i 

bildskapandet för att ge barnen det stöd som de ev. behöver. Här är det också viktigt 

att pedagogen kan göra en väl avvägd bedömning över barnens nivå. 

 

5.5 Bemötandet av barnens bilder 

Det kan vara en svår balansgång när det handlar om att bemöta ett barns bilder och 

på vilket sätt pedagogen uttrycker sig. Vilka ord vi använder när vi talar om barnens 

bildskapande kan ha stor betydelse för barnens fortsatta skapande (Braxell 2010). 

Lööf Eriksson (1987) skriver om processens betydelse i bildskapandet och hon anser 

att det är viktigt hur vi tar emot barnens bilder, på vilket sätt de bedöms och värderas 

samt att det nog fortfarande finns pedagoger som anser att bilder bör se ut på ett 

speciellt sätt. 

När pedagoger finns med när barn bildskapar kan de fantisera tillsammans om 

barnens bilder och genom detta vidga deras tänkande och känna att man får göra 

bilder som är lite tokiga. Detta påtalar Barnes (1987) kan leda till att en utveckling 

sker inom andra områden av barns inlärning såsom förmågan till problemlösning och 

kreativitet. Att barnens fantasi utvecklas kan även leda till att barnet utvecklar 

kreativa idéer som barnet har nytta av inom andra områden. 

 

5.6  Sociokulturellt perspektiv 

I sin avhandling intresserar sig Bendroth Karlsson (1998)  för bildaktiviteter och då 

främst den kommunikativa processen mellan pedagog-barn och barn-barn. Hon 

menar att det är i samspel och samtal som barns lärande sker. I det sociokulturella 

perspektivet ligger betoningen på att individers utveckling och lärande sker i 

interaktionen med omgivningen. Enligt Lev Vykotskij som är grundaren till 

aktivitetsteorin sker allt lärande i ett socialt och kulturellt sammanhang. ”Aktivitet är 

nyckeln till processen om hur människan tillägnar sig kunskap om världen […]” 

(Bendroth Karlsson 1998:36) 

I barns lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv är förutom kommunikationen 

även det sätt på vilket miljön gestaltas av stor betydelse, anser Barbara Rogoff. Med 

detta menar hon att det som sägs och det som kroppsspråket visar är viktigt, likväl 

som den miljö som barnet vistas i. På det sätt barnen lär och vad de lär i en aktivitet 

påverkas av hela sammanhanget de befinner sig i (Bendroth Karlsson 1998). 
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6 METOD 

 

Litteratur och tidigare forskningen har visat på vilka möjligheter till lärande och 

utveckling som sker i barnens bildskapande samt vilken roll pedagogen har. För att 

få fram ett resultat till denna studie har intervjuer genomförts med pedagoger på tre 

förskolor som vi själva inte har någon anknytning till. Detta för att få en bredare 

inblick i vilken syn och medvetenhet pedagogerna har när det gäller barns 

bildskapande. De svar pedagogerna har lämnat ligger till grund för denna studie. 

 

6.1 Metodval 

För att få svar på frågeställningar och för att samla in information kan man gå 

tillväga på olika sätt. Intervjuer och enkäter är tekniker som har en del gemensamt, 

men det finns också delar som skiljer dem åt. Båda dessa tekniker handlar om att 

samla in information som i grunden bygger på frågor. Intervjuer är personliga där 

intervjuaren oftast träffar den person som ska intervjuas, men intervjun kan även ske 

via telefon. Enkäter är frågor i ett formulär som vanligtvis skickas ute per post, men i 

vissa fall kan det röra sig om så kallad ”enkät under ledning”. Där tar intervjuaren 

med sig enkäten ut till personen som ska besvara dem. För övrigt finns flera 

skräddarsydda kombinationer av intervjuer och enkäter till särskilda, speciella 

sammanhang (Patel & Davidson 2003). 

Johansson & Svedner (2010) påtalar att intervju är den undersökningsmetod som är 

vanligt förekommande, samt att en intervju som används på rätt sätt ger oss 

användbara kunskaper inom vårt yrkesområde. Författarna Johansson & Svedner 

jämför de två mest förekommande intervjuerna på så sätt att den strukturerade 

intervjun är en undersökningsform med fasta frågor som ställs till alla som ingår i 

undersökningen samt den kvalitativa intervjun som innebär att frågeområdet är 

förbestämt men frågorna kan variera mellan de olika intervjupersonerna.  

Genom att välja en strukturerad intervju får våra intervjudeltagare svara på samma 

frågor som är formulerade utifrån våra frågeställningar och sammanställningen av 

svaren kan underlättas då svaren är jämförbara och reliabla (Bryman 2001). 

I en kvalitativ undersökning menar Patel & Davidsson (2003) att det ges stora 

utrymmen till intervjudeltagaren att svara med egna ord, samt att frågorna som ställs 

kan vara väl strukturerade i en förbestämd turordning. Eftersom syftet med den 

kvalitativa undersökningen är att hitta och känna igen egenskaper och situationer i 

den omgivning som respondenten befinner sig i så går det inte att i förväg formulera 

färdiga svarsalternativ eller avgöra vilken ”den riktiga sanningen” är. Utifrån denna 

kunskap har kvalitativa intervjuer valts som undersökningsmetod och frågorna har 

strukturerats med tanke på studiens syfte och frågeställning. Samtliga 

intervjudeltagare har svarat på frågor efter samma frågeformulär och ordning. För att 
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på ett tydligt sätt kunna analysera svaren valdes att inte ställa uppföljande frågor till 

våra pedagoger. 

Innan en undersökning tar sin början är det önskvärt att ha genomfört en förintervju 

med en grupp personer. Genom denna undersökning kan frågor och 

undersökningsmetod säkerställas så att de svar som ges berör frågeställningen. För 

den som ska ansvara för intervjun kan en förintervju göra att frågeschemat känns mer 

bekvämt att använda när det är dags för den riktiga intervjun (Johansson & Svedner 

2010). Vi gjorde förintervjuer på våra respektive arbetsplatser där två pedagoger fick 

information om studiens syfte. Frågorna lästes upp i den tänkta ordningen och de fick 

skriftligt svara på frågorna. Genom att analysera de svar som våra kollegor gav fick 

vi en uppfattning av hur frågorna förstods och tolkades, samt att vi genom svaren 

skulle få ett användbart underlag till vår frågeställning. 

  

6.2 Urval 

Cicourel (Bryman 2001) väcker frågan om hur vi kan veta att de pedagoger vi väljer 

ut har någon sorts kunskap om vårt forskningsområde och vår förhoppning är de 

pedagoger vi väljer ut kommer att ha någon form av relation till förskolebarns 

bildskapande. Även Johansson & Svedner (2010) tar upp detta och skriver att de 

frågor som ställs ska kunna besvaras utifrån intervjupersonens egna erfarenheter. 

Med detta i åtanke har vi valt ut pedagoger med flera års erfarenhet av att arbeta på 

förskolor. Vi har valt sju pedagoger från tre kommunala och en privat förskola. 

Genom att använda oss av kommunala mejladresser tillfrågades dessa pedagoger på 

våra utvalda förskolor och intervjutillfällen bokades. 

  

6.3 Etiska överväganden 

Inför vår studie har vi tagit del av Vetenskapsrådets (2002) principer. Dessa principer 

påtalar vikten av informationen till intervjudeltagare, att de har fått ta del av syftet 

med studien och att det är införstådda med att det är frivilligt att delta. För de 

deltagande i undersökningen ska det tydligt framgå att de har möjlighet att avbryta 

sin medverkan. Våra intervjudeltagare har också blivit informerade om att de svar vi 

får in endast kommer att användas i vår forskning, samt att resultaten presenteras på 

ett sådant sätt att det inte går att känna igen enskilda pedagoger och förskolor. 

Intervjun är konfidentiell, vilket innebär att endast de som utför intervjun vet vem 

som svarat på frågorna och har tillgång till uppgifterna. 

  

6.4 Genomförande. 

De deltagande pedagogerna fick inte vetskap om frågeställningarna i förväg men de 

fick information om vilken inriktning det var på vårt ämne, barns bildskapande. 
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Inför frågeformuleringen till vår intervju har vi tagit hänsyn till det som Patel & 

Davidsson (2003) anser är viktigt att tänka på om just detta och på det sätt som 

intervjun startas. De första frågorna i en intervju kan röra sig om 

bakgrundsinformation som kan vara av betydelse och i vår undersökning berörde den 

inledande frågan intervjupersonens eget intresse för bildskapande. Efter inledningen 

kommer de frågor som avser själva frågeställningarna, se bilaga 1. 

Hur mycket tid som måste läggas på förarbetet innan de egentliga frågorna ställs 

handlar till stor del om hur väl avgränsat problemet i studien är. Vid en kvalitativ 

intervju som vanligtvis utmärks av en låg standardisering och strukturering måste 

frågorna täcka alla delområden ordentligt. Vissa sorters frågor som exempelvis 

ledande frågor, negationer och långa frågor bör undvikas. Avslutningsvis avrundas 

intervjun neutralt och med utrymme för egna tankar kring innehållet i frågorna och 

möjlighet att lägga till utifall något av större vikt skulle saknas (Patel & Davidsson 

2003). 

Vi delade upp intervjuerna sinsemellan och diktafon användes för att vara säkra på 

att allt som sades kom med ordagrant.  

Två av våra intervjudeltagare tyckte inte att tiden fanns för att bli intervjuade men 

ville gärna svara på våra frågor. Dessa deltagare fick frågorna i pappersform och 

muntlig information av oss om studiens ämne och syfte. 

  

6.5 Bearbetning och analys 

Diktafoninspelningen av det insamlade materialet från intervjuerna har lyssnats av 

flera gånger för att säkerställa att de inspelade svaren har transkriberats korrekt. 

Svaren på varje fråga har sammanställts var för sig, genom denna sammanställning 

av studiens insamlade material har en struktur i varje frågas svar kunnat påvisas samt 

därefter presenterats och utvärderas. Patel & Davidson (2003) uppger att det material 

som samlats in i ett forsknings- eller utvecklingsarbete måste systematiseras, 

bearbetas och komprimeras för att svar ska kunnas få på de frågor som framförts. 

Den sammanställning som gjordes av materialet har hjälp oss att utläsa likheter och 

skillnader samt att en uppfattning om resultatet kunde skönjas. 

 

6.6 Metodkritik 

Vi valde att göra en förintervju med några personer på våra arbetsplatser. Dessa 

undersökningar föll väl ut och visade att de frågor vi formulerat fungerade och var 

hållbara samt skulle vara användbara i vår undersökning. Vi kände oss väl 

förberedda och detta gjorde att intervjuerna fungerade bra. 

Den metod som ytterligare kunde ha gett oss en inblick i barns bildskapande och den 

miljö de befinner sig i på förskolan hade varit att göra observationer. Genom denna 
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metod hade vi även fått ytterligare en bild av det som våra intervjudeltagare försökte 

förmedla i sina svar. 
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7 RESULTAT 

 

I detta kapitel redogörs för de svar våra intervjudeltagare gav. Intervjuresultatet är 

strukturerat efter studiens frågeställningar och till varje del finns det citat från våra 

intervjudeltagare. 

 

7.1 Förskolans miljö och dess utformning med tanke på barns 
bildskapande aktiviteter 

De svar vi fick om hur miljön för bildskapande organiseras visar att målarrummet är 

ett separat rum och endast en pedagog berättade att målarrummet var en del av ett 

större rum. Det som främst visar sig vara tillgängligt för barnen är papper, pennor 

och kritor. Pedagogerna svarar att de försöker ha färger tillgängligt samt att detta 

material placeras så att det ska inspirera barnen till bildskapande. Genom att 

inspirera menar pedagogen att färger placeras synligt och nästan på barnens nivå. Att 

inspirera tycker en pedagog är viktigt och hon berättar ”detta kunde dock göras 

mycket mer med bilder, konst med mera”. 

En pedagog beskriver förskolans målarrum med att de har en inredd ateljé och 

fortsätter ” men den är lite kal just nu. Tanken finns att det ska finnas tillgång till 

mycket skapande material, det finns men inte tillgängligt för barnen”. Men när 

denna pedagog berättar om vilket material som erbjuds så blir det en lång lista och 

det finns ett staffli som alltid står framme. Detta staffli kan även flyttas med ut. 

På en förskola svarar pedagogen att barnens bildskapande inte finns i åtanke när 

innemiljön organiseras. Hon fortsätter på följande sätt ”målarfärgen finns i ett 

speciellt målarrum men är inte tillgängligt så att barnen kan ta själva. Barnen frågar 

fortfarande om lov om de får gå in i målarrummet”. 

 

7.2 Bildskapandets planering och prioritering i förhållande till 
Lpfö 98 

På denna fråga har svaren visat sig vara blandade och en pedagog menar att det 

periodvis förekommer bildskapande regelbundet och när barnen visar intresse för 

bildskapande kan det vara så att pedagogen också blir mer intresserad att jobba 

vidare med detta tillsammans med barnen. 

Ett svar handlar om att det inte förekommer så mycket just nu av olika anledningar 

och pedagogen säger ” att vi inte prioriterar bildskapande så mycket just nu beror på 

barngruppens sammansättning och att vi inte har hittat en bra lösning för att 

målarrummet ska fungera bra. Men visst är det så att mycket hänger på oss 

pedagoger och vårt intresse för bildskapande”. 
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Av svaren framkom att bildskapandets prioritet kan bero på vilket intresse barnen har 

och barngruppens sammansättning samt det som personalen väljer att erbjuda. 

Resultatet visar att i vilken utsträckning bildskapande förekommer på förskolan 

handlar mycket om pedagogernas intresse därför kan det lätt bli så att det glöms bort.  

Bildskapandet och dess utgångspunkt i Lpfö 98 kan visa sig genom att pedagogerna 

erbjuder barnen ett varierat material för bildskapande samt att viljan finns att locka 

fram barnens vetgirighet, vilja och lust att skapa. 

 ”Genom att erbjuda barnen att få prova på olika material och tekniker får barnen 

utveckla lust och nyfikenhet samt att detta presenteras på ett inspirerande sätt”. 

Att använda bildskapande med utgångspunkt från styrdokumenten kan även innebära 

som en pedagog uttrycker det ” att det blir på ett mera organiserat sätt i tema och i 

grupper” . Ett sätt att använda sig av bildskapandet i verksamheten anser en pedagog 

är att låta barnen få bearbeta upplevelser vid t.ex. studiebesök. 

Ytterligare en pedagogs tolkning om hur läroplanen uppfattas på en förskola lät på 

följande vis: 

”Läroplanen finns med i vår verksamhet, då barnens tillit till sin egen förmåga kan 

utvecklas genom att barnen får prova på i sin egen takt. Det är även viktigt att 

barnen ges tid och möjlighet vid upprepade tillfällen”  

En pedagog ansåg att intresset hos barnen kan ha påverkan på hur bildskapandet 

prioriteras och fortsätter: ”Bildskapandet är en del i vår verksamhet men kanske 

skulle prioriteras mer. Beror ju också på barnens intresse och inflytande, 

barngruppens sammansättning och vad personalen lyfter fram och erbjuder”. 

Att tolka läroplanens text utifrån barns bildskapande visade sig i pedagogernas svar 

vara skiftande och inte något som var vanligt förekommande på de intervjuade 

pedagogernas förskolor. För två av pedagogerna blev svaret följande: 

”Vi arbetar inte alls med bildskapande utifrån läroplanen”. 

”Det är mycket annat som ska göras i förskolan. Bildskapandet har fått stå tillbaka” 

 

7.3 Tillgänglighet och möjligheter till bildskapande i den fria leken 

Av de svar vi fick på denna fråga kan vi summera att det finns möjligheter för barnen 

att varje dag välja bildskapande i sin egen lek, att det alltid finns synligt och 

tillgängligt. Det material som pedagogerna menar är att det främst rör sig om 

tuschpennor, färgpennor, kritor, papper, lim och tyg. 

Just detta material används flitigt i den fria leken och en pedagog berättar ”det finns 

stora möjligheter till bildskapande i den egna leken och då kan barnen göra 

skattkartor, biljetter, lotter med mera” 

En av de pedagoger vi frågade svarade ” det finns bara papper och pennor och det 

blir bara att barnen kan sitta och rita vid matborden, målarrummet och det 
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materialet som finns där är inte så tillgängligt eller inbjudande. För att komma in till 

målarrummet måste en grind öppnas”. 

När det gäller materialets tillgänglighet och möjligheten för barnen att bildskapa 

lyder ett svar: 

”Det finns möjlighet för barnen att välja att rita i den egna leken fast inte för alla 

samtidigt” 

 

7.4 Pedagogers intresse och förhållningssätt till barns 
bildskapande  

Till denna resultatdel har vi tagit reda på vilken utbildning i bildskapande som våra 

medverkande pedagoger har fått. Det visar sig att en pedagog inte hade någon form 

av bildskapande i sin utbildning men hennes intresse är stort.  

Bildundervisningen har inneburit att pedagogerna har fått pröva på olika tekniker för 

sin egen skull och det förekom mycket fritt skapande. 

På frågan om bildskapande i utbildningen fick vi följande svar från en pedagog ” Jag 

hade bildskapande i min utbildning men inget som jag har haft användning av 

tillsammans med barnen” 

Ett svar om bildskapande i utbildningen visade på mer än att pröva på olika tekniker 

och pedagogen berättar ”Vi hade bild där det bland annat mynnade ut i ett 

temaarbete som blev en Pippiteater. Vi gjorde all rekvisita själva och spelade teater 

för inbjudna barn från någon förskola”. Hon fortsätter dock att berätta att 

möjligheter till att lära sig mer om bildskapande för barn fanns ” Vi själva gick en 

bildkurs på Måsen men den var frivillig så alla i klassen deltog inte”. 

När det gäller intresset för bildskapande så tycker de flesta av de medverkande 

pedagogerna att det är intressant och utvecklande med bildskapande. Några tycker 

även att intresset är stort samt att detta område uppfattas som spännande. 

 Enligt en pedagog är inte bildskapande en stark sida utan hon föredrar att använda 

sig av dator för att redigera foton. 

”Mitt eget intresse är stort och jag tycker det är viktigt att barnen får använda sig av 

bildskapande”.  

Det sätt som pedagogens förhållningssätt kan ta sig uttryck på är att ge barnen tid, 

vara lyhörda samt flexibla genom att kunna erbjuda bildskapande både ute och inne. 

Det är även viktigt att skapa bra miljöer som stimulerar barnen att använda sin 

fantasi, samt att inte ”störa” dem.  

Pedagogens roll är stor och viktig. Det är processen som är viktig i bildskapandet 

inte det färdiga resultatet. Genom att vara närvarande kan barnens skapande 

förmågor utvecklas.  
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 ”Pedagogens förhållningssätt påverkar mycket precis som i alla andra områden i 

läroplanen. Man kanske behöver sätta vissa mål och väva in det mer i arbetet för att 

komma i gång och hålla det vid liv”. 

”För de yngsta barnen är det viktigt att de får pröva på i sin egen takt samt att 

pedagogen är uppmuntrande inför det som barnen gör. Genom att dokumentera med 

bilder kan barn och pedagog tillsammans prata om det som barnen gjorde 

upprepade gånger”. 

På frågan om pedagogens förhållningssätt och hur mycket detta kan ligga till grund 

för barns bildskapande är ett svar ” Jättemycket tycker jag. Genom att vara 

närvarande i barnens bildskapande kan man utöka deras skapande förmågor”. 

Ett avslutande citat från en pedagog: 

”Jag skulle vilja ha mer tid att sitta med barnen när de bildskapar och prata med 

dem. Det skulle vara intressant att höra deras förklaring till teckningen. Jag skulle 

vilja att den hade en mera prioriterad plats i verksamheten och mer tillgängligt för 

barnen” 
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8 ANALYS 

 

8.1  Förskolans miljö och dess utformning med tanke på barns 
bildskapande aktiviteter 

Utifrån det resultat som framkom i undersökningen går det att tolka att miljöns 

utformning med tanke på barns bildskapande var tämligen lika på de olika 

förskolorna. Granberg (2001) uppger att de flesta förskolor lokalmässigt är planerade 

på ett snarlikt sätt. Det finns ofta ett särskilt rum med syfte att ha kladdiga aktiviteter 

i som t.ex. bildskapande. Författaren skriver vidare att då miljön har så stor betydelse 

för barns bildskapande är det viktigt att den är tilltalande med många varierande 

möjligheter. Även Nordin Hultman (2010) konstaterar utifrån en sammanställning 

över svenska förskoleavdelningar att likheten mellan dem är stor. Hon menar att det 

finns ett påfallande enhetligt mönster i hur rum och dagsprogram organiseras. 

Vanligtvis består avdelningarna av tre rum, varav ett av dem är till för bildskapande 

aktiviteter. Författaren skriver förövrigt att det i snart 100 år har förts diskussioner 

om hur förskolans miljö ska organiseras. Det är formuleringar i form av anvisningar 

som finns i statliga utredningar och i pedagogiska program. 

Med avseende på materialets tillgänglighet kan vi utifrån resultatet förstå att det på 

ett flertal förskolor saknas en viss typ av material. Det handlar till stora delar om det 

som är blött och kladdigt. Vi kan koppla avsaknaden utav sådant bildskapande 

material till det svar som en utav pedagogerna svarade i intervjun, att ateljén är lite 

kal på grund av den åldersblandade barngruppen. Kennedy (1999) beskriver de 

svårigheter som finns med att bygga upp en bra miljö för en syskongrupp med 

blandade åldrar. Hon redogör utifrån egna erfarenheter att det material som passar 

för sexåringar är svårt att ha framme då de allra yngsta ettåringar stoppar allt i 

munnen. Som en följd utav detta förekommer det ofta att materialet stoppas undan 

högt uppe i skåpen så att barnen ständigt måste be de vuxna om hjälp.  

Till skillnad från de likheter som vi uppmärksammat i undersökningen angående 

valet av material för barns bildskapande i förskolan kan vi se att det finns andra delar 

som skiljer sig åt. Utifrån de svar vi fått i intervjuerna kan vi tolka att pedagogernas 

medvetenhet i att utforma och organisera miljön ser olika ut. En utav pedagogerna 

säger att det inte finns någon tanke med organisationen för bildskapande. En annan 

pedagog svarar att det finns ett varierat utbud av material som barnen även kan ta 

med ut. En tredje pedagog menar att ambitionen är att det ska finnas mycket material 

för bildskapande, samt att det finns en inredd ateljé. Braxell (2010) betonar ateljéns 

funktion och menar att det är en väl vald investering. Hon säger att en ateljé som 

fungerar bra kan man använda på många sätt. Som exempel nämner hon när man 

arbetar med teman eller projekt och i barnens fria lek, enskilt eller i grupp. Ateljén är 

en plats där barnen har möjlighet att utveckla sina olika förmågor och sin kunskap. 

Ju fler slags material de kommer i kontakt med desto större är chansen för dem att 

kunna uttrycka sig i bild. 
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8.2  Bildskapandets planering och prioritering i förhållande till 
Lpfö98 

Utifrån de svar som våra intervjudeltagare gett går det att utläsa att läroplanstexten 

inte är en självklarhet i de bildskapande aktiviteterna. Granberg (2001) jämför i sin 

bok det som står att läsa om barn bilskapande i Lpfö 98 samt i dess föregångare 

Pedagogiskt program för förskolan och kommer fram till att bildskapandet inte har en 

lika stor plats i nuvarande styrdokument. I Lpfö 98:s föregångare stod mera detaljerat 

om bildskapandets viktiga delar i barnets utveckling samt mera detaljerat vad 

bildskapandets olika delar bör tillföra barnen och varför. Även i FN:s barnkonvention 

finns det inskrivet om det egna skapandet som är varje barns rättighet.  

Johansson& Pramling Samuelsson (2003) ställer frågan om förskolans pedagogiska 

uppdrag och dess innebörd utifrån läroplanen. På det sätt vilket pedagoger fångar 

upp barnens nyfikenhet och lust när det gäller bildskapande kan ha en viktig 

utgångspunkt utifrån de diskussioner som borde föras regelbundet med läroplanen 

som underlag. 

Genom resultatet kan vi se att det sätt som pedagoger tolkar Lpfö 98 och 

bildskapande på förskolan handlar om att ge barnen tid, att de får prova olika 

målningstekniker i sin egen takt samt barnens vilja och lust att skapa ska lockas 

fram. Målningstekniker kan direkt kopplas till förskolans läroplan genom följande 

ord, ”utvecklar sin skapande förmåga”. ( Skolverket 2010) 

På det sätt som barnens bildskapande aktiviteter organiseras samt hur mycket tid som 

viks för detta är till stor del beroende på den pedagogiska omgivningen samt vilka 

föreställningar som finns om bildskapande både hos pedagoger, men även hos barn 

och föräldrar (Änggård 2006). I studiens resultat går det att utläsa att bildskapandet 

går i vågor och att intresserade barn kan sprida sitt intresse vidare till pedagogerna.  

Här kan vi med hjälp av litteraturen tolka att de människor vi har omkring oss har 

stor påverkan när det gäller på det sätt som bildskapande fångas upp och presenteras. 

 

8.3   Tillgänglighet och möjligheter till bildskapande i den fria 
leken 

I en jämförelse av intervjusvaren påvisas att barnen har stora möjligheter att välja 

bildskapande aktiviteter under den fria leken, men att materialet som erbjuds är 

begränsat. I förhållandevis stor utsträckning kan barnen rita, skriva och teckna. Här 

finns flera likheter som kan jämföras mellan de olika förskolorna. Främst består 

utbudet som är åtkomligt för barnen av sådant material som inte är blött och kladdar 

och som de själva kan plocka fram, medan material som exempelvis flytande färg är 

placerat mer oåtkomligt för barnen. Nordin Hultman (2010) ställer sig frågan om 

varför det är så sparsamt med material i de svenska förskolorna och varför så mycket 

av materialet inte är tillgängligt för barnen. I sin studie där hon jämför svenska 
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förskolerum med engelska framstår de svenska mer lugna och rumsrena där vått och 

kladdigt material saknas. Generellt sett kan man säga att det är material som skapar 

oordning och är svårt att hålla rent. Vidare skriver hon att materialet som svenska 

förskolor har att erbjuda inte förefaller vara valt för att fånga barnens intresse och att 

det saknar spänning och utmaning. Ett typiskt mönster är enligt författaren att man 

placerar målarrummet eller ateljén i ett rum avsides från själva avdelningen. Det 

material som förvaras där blir därmed mindre tillgängligt.  

Med utgångspunkt i aktuell litteratur kan vi tolka vidden av hur materialet 

presenteras och organiseras. Enligt Braxell (2010) är det otroligt viktigt hur 

materialet arrangeras och att det står framme i barnens höjd. För att väcka lust och 

inspiration behöver papper och färg vara lättöverskådligt och etiskt tilltalande. Hon 

uppmanar att skapa olikheter och kontraster för att ”öppna ögonen” på barnen. 

Målarrummet eller ateljén ska inte vara förutsägbar, utan en levande miljö som följer 

processerna i barnens bildskapande. Trots att det inte finns något färdigt koncept om 

hur den pedagogiska miljön ska se ut i förskolan framhåller även Johansson & 

Pramling Samuelsson (2003) betydelsen av hur den pedagogiska miljön och dess 

material är organiserad. De frågar sig hur barnen själva ska kunna lära sig att hantera 

penslar och färger om dessa är i säkert förvar, högt uppe i ett skåp.  

Beträffande barnens möjlighet till bildskapande under den fria leken kan vi utifrån 

resultatet tolka att det finns begränsningar när flera barn vill måla och skapa bilder 

samtidigt. Genom att flera målar och ritar tillsammans menar Elfström m.fl. (2008) 

att barnen upptäcker nya idéer och prova det som kamraten gör. Barnen samtalar och 

iakttar varandra kring bordet, de lånar och delar med sig av kunskaper och strategier 

under processen. Författarna menar att vi ideligen ser hur barnen kopierar varandra 

och på så vis lär sig, att kopiera en kamrat kan vara ett första steg in i ett nytt ämne 

eller till en ny teknik. De anser dessutom att det viktigt att barnen har tillräckligt med 

tid på sig så att de får möjlighet att få pröva saker i sin egen takt men i gemenskap 

med andra. Granbergs (2001) uppfattning är att det måste finnas tillräckligt mycket 

material och redskap till alla barn som deltar och att det finns en vinst i att flera barn 

bildskapar tillsammans. Johansson & Pramling Samuelsson (2003) skriver om 

Vygotskijs tankar angående barns lärande i samspel med andra. I detta samspel 

influeras barnen av varandra där kommunikationen och språket är en central del. 

Även Änggård (2006) påtalar samspelet och gemenskapen som en resurs i 

bildskapandet. ”När barnen skapar bilder skapar de samtidigt gemenskap” (Änggård 

2003:69). 

 

8.4 Pedagogers intresse och förhållningssätt till barns 
bildskapande 

Det som flera av våra intervjuade pedagoger belyser är att det är intressant med 

bildskapande och till viss del går det att finna deras svar i förskolans läroplan. Men 

eftersom läroplanen inte specifikt beskriver i sina riktlinjer om hur 
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pedagoger/arbetslaget ska förhålla sig till barns bildskapande kan vi tolka svaren 

utifrån vad läroplanen generellt säger om utveckling och lärande. 

De tankar som pedagogerna har om sitt förhållningssätt i barns bildskapande är 

skiftande och vi tolkar deras svar som att bildskapande är ett stort och omfattande 

ämne där flera olika aspekter påverkar. Braxell (2012) redogör för pedagogernas 

förhållningssätt genom att säga att som pedagog har du stor makt samt att som 

pedagog är du en förebild i barns bildskapande. Men rollen som förebild kan vara en 

balansgång mellan att styra eller inte. I vissa situationer kan ett ord från pedagogen 

få den följden att barns bildskapande tar en ny vändning som kanske inte var den 

tanke som pedagogen avsåg men för vissa barn kan pedagogens ord leda till en start i 

bildskapandet. Änggård (2006) berör också pedagogernas arbetssätt och menar att 

barn lär av andra i sitt bildskapande och med detta menas även de vuxna som barnen 

har omkring sig. En pedagog svarar att hon inte ansåg att barnen skulle störas i sitt 

bildskapande och genom den kunskap vi tagit till oss genom litteraturen så är 

gränsen hårfin. Även Lööf Eriksson (1987) tar upp om lärarens roll och hon menar 

att genom att vara med när barnen bildskapar och frågar dem om vad de gör får man 

lära sig mycket om barnet genom att höra barnets berättelse samt tolka deras bilder. 

Men även hon belyser lärarrollen som motsägelsefull när det gäller att påverka eller 

låta bli. 

Granbergs bok från 2001 riktar sig till bildskapande för barn mellan 1-3 år och hon 

har uppmärksammat att utbudet av litteratur som riktar sig mot det pedagogiska 

arbetet för barn i denna ålder inte är stort. Hon menar att barn behöver pedagoger 

som är intresserade och insatta i ämnet bildskapande istället för pedagoger som är 

okunniga och rädda, vilket kan leda till att barnets entusiasm hindras.  

Beträffande de olika tankar som våra intervjudeltagare har om sin roll tillsammans 

med barnen i deras bildskapande så kan den skifta beroende på pedagogens egna 

förhållningssätt och det som anses viktigt. Löfstedt (2004) menar att vuxnas intresse 

i bildskapandet ofta riktas mot det estetiska den ger uttryck för istället för bildens 

innehåll som är det som barnet fokuserar på. Med detta synsätt anser Löfstedt (2004) 

att pedagogen ska se till att det som finns tillhands för barnets bildskapande ska 

anpassas så det kan hjälpa barnet rent innehållsmässigt istället för att hjälpa till att 

göra bilden estetiskt vacker.  

Hos pedagogen som svarade att hon föredrog att använda sig av dator och foton kan 

detta intresse vara en tillgång för vissa barn. Änggård (2006) skriver att alla barn inte 

är intresserade av den traditionella bildskapande verksamheten som förkommer på 

förskolan. Här kan det istället vara lättare för dessa barn att utveckla ett intresse med 

hjälp av datorer, kameror och liknande mediamaterial. 

Det svar som en pedagog gav om att det vore önskvärt att få mer tid till att sitta 

tillsammans med barnen och prata om deras bildkapande kan kopplas till Paulsens 

(1994) åsikter om den estetiska pedagogiken och hur viktig den är för barnens fantasi 

och upplevelser. Paulsen anser att som pedagog måste man vara på det klara med 

vilka intryck vi vill förmedla samt de upplevelser som är viktiga inom den estetiska 
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verksamheten. I en god estetisk fostran kan vi vara med barnen och ta vara på de 

känslor och tankar som kommer fram samt locka barnet till att ge uttryck för det som 

barnet tycker är viktigt i upplevelsen, det räcker inte med att kommentera med att det 

är fint ritat. Även Granberg (2001) anser att pedagogens roll i bildskapandet är att 

göra så att glädjen och lusten till den skapande verksamheten kan uppmuntras. Det är 

viktigt att ha den kännedomen om barnen så att bildskapandet kan utgå från det som 

intresserar och engagerar barnen samt lockar dem till att utforska vidare. Granberg 

menar vidare att de upplevelser vi ger barnen blir de förutsättningar om ligger till 

grund för allt det estetiska som kommer senare i livet. 

Endast en av våra deltagande pedagoger berörde dokumentationen i barns 

bildskapande och ansåg att genom den kunde barn och pedagog samtala om och 

uppleva händelsen flera gånger. Dokumentation är något som Granberg (2001) tar 

upp och hon påtalar hur viktig den är inom hela förskolans verksamhet. För att få 

dokumentationen att fungera och inte kännas som ett hinder måste pedagogen hitta 

det sätt som fungerar bäst. Men när allt det praktiska fungerar så finns det många 

fördelar och möjligheter med dokumentation. Det går att följa utveckling, samspel 

och behov samt att verksamheten kan planeras utifrån dessa viktiga aspekter. 

Ytterligare en viktig möjlighet med dokumentationer är att hela händelseförloppet i 

en skapande aktivitet kan följas och detta kan leda till att olika upplevelser hos barnet 

kan synliggöras. 
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9  DISKUSSION 

 

Detta kapitel har delats in i en metoddiskussion där vi kommer att föra ett 

resonemang kring den metod vi valde i vår studie. Därefter för vi en diskussion kring 

resultat och analys i vår studie samt gör en tolkning av dessa. De två avslutande delar 

i detta kapitel handlar om de pedagogiska implikationer vi kommer att ta med oss i 

vårt fortsatta yrke som pedagoger och avslutningsvis förs en diskussion om förslag 

på fortsatt forskning kring ämnet barns bildskapande på förskolan. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Vi har gjort strukturerade intervjuer med pedagogerna och genom denna 

undersökningsmetod fick alla svara på samma frågor utifrån studiens frågeställning. 

Pedagogerna tillfrågades via mail och respresenterade både åldersblandade och 

åldershomogena grupper. Genom denna undersökningsmetod skulle de svar vi fick 

kunna sammanställas på ett tillförlitligt sätt, vilket vi också kunde göra. 

Att vi spelade in våra intervjuer gjorde att vi istället kunde fokusera på samtalen som 

fördes. Med det inspelade materialet hade vi möjligheten att gå tillbaka och lyssna 

igen på de svar som pedagogerna lämnade. På så sätt kunde vi med säkerhet se att 

pedagogernas svar hade transkriberats korrekt. 

Två av våra intervjudeltagare besvarade frågorna i pappersform, detta medförde inte 

att vårt resultat påverkades negativt. Tvärtom så kunde vi se att dessa svar var både 

långa och utförliga och vår tolkning av detta är att för dessa pedagoger kunde 

frågorna besvaras när tid fanns och utan stress. 

Vi reflekterade över vår tydlighet med våra intervjufrågor då vi vid en första analys 

såg en tendens att det som pedagogerna främst avsåg med bildskapande var det torra 

materialet. Men pedagogerna förde trots allt det blöta och kladdiga materialet på tal i 

svaren men detta materials tillgänglighet var inte självklar. Utifrån de svar vi fick på 

våra frågor kan vi se att det sätt som pedagogerna tolkar bildskapandet kan vara 

beroende på pedagogernas erfarenhet och intresse. 

Genom att välja att göra semi-strukturerade intervjuer hade vi kunnat ställa 

följdfrågor när vi ville ha djupare svar eller när vi märkte att pedagogen inte tolkade 

frågan som vi menade. Men samtidigt så fick vi en reliabel bild av vad pedagogerna 

avser med bildskapande och dess syn på materialet som finns till förfogande för 

barnen. 

Att göra observationer på de förskolor där våra pedagoger arbetade hade gjort att vi 

med egna ögon hade fått en vidare inblick i hur barns bildskapande aktiviteter 

bedrivs och planeras. Vi hade kunnat se vilket förhållningssätt pedagogerna hade till 

bildskapandet samt pedagogernas tilltro till barnens förmåga när det gäller 

materialets tillgänglighet. 
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9.2 Resultatdiskussion 

Vår tolkning är att det till stor del handlar om hur pedagogernas intresse ser ut till 

bildskapande. Men detta menar vi att en intresserad pedagog kan se på de 

möjligheter som bildskapande kan ge inom många olika områden och kan se hur 

barnet kan utvecklas inom dessa. Som Granberg (2001) menar så är en intresserad 

pedagog även en engagerad pedagog som kan bemöta barnens bildskapande på ett 

positivt sätt. Genom detta förhållningssätt och medverkan i bildskapande aktiviteter 

kan barnens självförtroende och identitet stärkas. När det gäller synen på 

bildskapande anser både Granberg (2001) och Braxell (2010)  att man inte enbart kan 

se barns bildskapande som en isolerad ö där inte andra kompetenser utvecklas 

förutom de som handlar om bildskapande. I mötet med andra barn som bildskapar 

menar de att många möjligheter ges för kommunikation så att det sociala samspelet 

och språket utvecklas. Andra exempel som de nämner är matematik och motorik och 

att de är förankrade med bildskapande på flera sätt. 

Att inte pedagoger satsar lika mycket på barns bildskapande tror vi kan beror på att 

det känns mest angeläget att utveckla verksamheten inom de områden som är aktuellt 

och som finns inom fortbildningens ramar just nu. Genom detta sätts det inte lika 

mycket fokus på bildskapande. I och med att det har uppmärksammats att 

skolbarnens resultat i ämnena matematik och naturvetenskap sjunkit har kraven ökat 

på förskolan att bli mer ämnesinriktad på dessa områden samt att grunden för 

barnens utveckling ska läggas redan på förskolan. Genom detta har det blivit större 

fokus på dessa ämnen och verksamhetens övriga områden som bildskapande får stå 

tillbaka. Vi har inte belägg för våra tankar och har inte funnit någon litteratur som 

styrker detta men när vi ser tillbaka kan vi observera att det har skett en förändring i 

vad som läggs mest fokus på inom verksamheten. 

De barn som vistas på förskolor tillsammans med pedagoger som är intresserade och 

kunniga inom bildskapandets område har större möjligheter att få flera tillfällen och 

mera berikade stunder med pensel och färg. En intresserad pedagog anser vi är mer 

närvarande och nyfiken av vad barnen gör och hur de tänker om sitt bildskapande. I 

det resultat vi fått visar det sig att pedagogerna anser att de har ett intresse av 

bildskapande samt att några svarat att det är viktigt för barnen att få bildskapa. 

Utifrån vår tolkning kan vi utläsa att det i resultatet främst gäller bildskapande som 

inte är blött och kladdigt.  

I vårt resultat har miljöns utformning och det bildskapande materialets placering 

belysts och i våra intervjuer förväntade vi oss att svaren skulle visa på en skillnad när 

det gäller tillgängligheten för det bildskapande materialet eftersom de pedagoger vi 

intervjuade kom från åldersblandade avdelningar och avdelningar med de äldsta 

barnen på förskolan. Svaren visar dock att pedagogerna hade samma uppfattning om 

sin syn på hur materialet för bildskapande ska planeras, vilket borde vara lättare för 

de avdelningarna med de äldsta förskolebarnen. Kennedy (1999) redogör om ett 

förändringsarbete på en förskola som hon själv varit delaktig i vilket innebar att 
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förändra åldersstrukturen på avdelningarna, från syskongrupp till åldershomogena 

grupper. Författaren skriver att det genast visade sig stora vinster i förändringen. I 

småbarnsgrupperna blev det lugnare och mer anpassat med rutiner för de yngre 

barnen och bland de äldre fanns nu möjligheten att utmana på ett helt annat sätt än 

tidigare när de befann sig i syskongruppen. Hon skriver dessutom att hos de äldre 

barnen kunde miljön anpassas mycket efter deras behov och intresse samt att allt 

material kunde vara framme och väl synligt. Detta som Kennedy skriver var det som 

vi hade förväntat oss i vårt resultat men det visade sig att pedagogerna trots 

åldershomogena barngrupper inte har det kladdiga materialet tillgängligt. 

Barns bildskapande med det kladdiga materialet kräver mer tid och en mer 

organiserad plats vilket skulle kunna vara en anledning till att detta inte erbjuds lika 

ofta som papper, penna och krita. Här finns det flera aspekter som verkar ha 

betydelse för den bildskapande miljöns utformning så som hur ett ”målarrum” brukar 

vara, vilket material som är brukligt att använda samt närheten till vatten. Som 

Nordin Hultman (2010) skriver kan tiden betraktas som en miljöfaktor. Hon menar 

att organisationen av tid är avgörande när det handlar om vilka möjligheter och 

tillgångar barnen har av olika slags material. Utifrån detta tänker vi att pedagogernas 

sätt att organisera tiden på förskolan har ett starkt samband med vilket material som 

erbjuds till barnen. På en förskola där organisationen av tiden fungerar bra borde det 

finnas stora möjligheter att erbjuda barnen mer tidskrävande material till 

bildskapande som exempelvis flytande färg kan vara. 

Förskolans miljö och dess utformning för bildskapande har enligt Braxell (2010) ett 

rykte om sig att erbjuda generöst med tid och en tillåtande miljö, men vilken sanning 

som ligger i detta rykte kan diskuteras samt vilket material detta rykte avser. Att det i 

våra pedagogers svar framkom att ateljén är kal på grund av åldersblandad grupp bör 

inte vara något hinder. Genom de erfarenheter som Braxell tar upp så kan all sorts 

bildskapande material, även det som är kladdigt, introduceras tidigt. Att placera 

materialet på barnens nivå visar på vilket förhållningssätt pedagogerna har och gör 

att barnen kan få uppleva känslan av att pedagogerna visar en tilltro till deras 

förmåga samt att det skapas ett naturligt sätt att förhålla sig till materialet. 

Utifrån våra deltagande pedagogers tankar om hur de planerar barnens bildskapande 

utifrån Förskolans läroplan, Lpfö 98, kan vi utläsa att de har olika syn på detta. 

Förskolans läroplan ska ju finnas med på ett naturligt sätt och inte innebära 

merarbete som en pedagog menade då svaret blev att bildskapande utifrån läroplanen 

var att planera detta lite mera. 

I barnens bildskapande uppstår hela tiden lärandesituationer som pedagogen kan 

fånga upp och uppmärksamma barnen på, det kan vara inom matematik och språk. 

Genom bildskapande kan många andra och viktiga delar från läroplanen 

uppmärksammas. Följande citat känns viktigt att belysa ” börjar man jämföra 

läroplanens strävansmål med bildarbete ser man att det kan användas för att uppfylla 

många mål” (Braxell 2010:27). 
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Löfstedt (2001) gör en intressant belysning på detta med tillgängligheten för 

bildskapande och menar att barnen ska ges möjligheten att välja själva när de vill 

bildskapa men pedagoger bör finnas med och uppmärksamma de barn som inte väljer 

denna sysselsättning. Dessa barn kan behöva få pröva på bildskapande under en 

pedagogs hjälp och uppmuntran. 

En aspekt på förhållningssätt kom från en av våra intervjuade pedagoger som svarade 

på följande sätt: ”Genom att ge barnen tid och inte störa dem”. När det gäller vårt 

förhållningssätt ställer vi oss frågan vad det är som gör att pedagoger inte vill störa. 

Som Braxell (2010) skriver så kan det vara en balansgång att styra eller inte och 

detta skulle kunna vara en anledning till att det kan förekomma en osäkerhet i 

pedagogers förhållningssätt i barnens bildskapande aktiviteter. Här anser vi att det 

bör förekomma diskussioner om hur vårt förhållningssätt är och varför vi gör på ett 

visst sätt. Genom pedagogers osäkerhet och deras förhållningssätt att kanske i största 

välmening välja att inte störa barnen i sitt bildskapande kan många viktiga bitar om 

barnens upplevelser och utveckling gå förlorade. 

Granberg (2001) belyser pedagogers förhållningssätt i barns bildskapande genom att 

påtala att den pedagog som deltar i denna aktivitet ska vara med hela tiden utan 

avbrott. Pedagogen måste vara både fysiskt och psykiskt närvarande. Genom sitt 

förhållningssätt har pedagogen stor påverkan på hur barnens glädje till bildskapande 

kan få möjlighet att utvecklas ytterligare eller i värsta fall dämpas. 

 

9.3 Pedagogiska implikationer 

Med denna studie och det som resultatet visar anser vi att det är viktigt att föra 

regelbundna diskussioner om barns bildskapande samt vilka möjligheter det kan 

tillföra barnens utveckling. Det som vi har sett i vår studie visar att för det mesta är 

bildskapande verksamhet en aktivitet för sig och det är inte lika mycket fokus på 

denna aktivitet som på matematik och språk. För att ändra inställningen till barns 

bildskapande skulle vi vilja ha fortbildning i detta ämne och belysa de möjligheter 

som kan ges till barns utveckling och lärande när bildskapande aktivteter kan 

integreras i andra verksamheter på ett naturligt sätt. 

När miljön planeras och utformas bör det göras så att barnen känner sig delaktiga och 

att pedagogen visar att vi genom detta har en tilltro till barnens förmåga att själva ta 

fram och använda det bildskapande materialet, även det som är kladdigt. Med en väl 

genomtänkt utformning av miljön och en god planering behöver inte bildskapande 

bli något merarbete och inte få stå till sidan för att det är så mycket annat som är mer 

angeläget i förskolans verksamhet. 
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9.4  Fortsatt forskning  

Efter den studie vi genomfört vore det intressant med en vidare forskning om 

pedagogers roll i barns bildskapande aktiviteter på förskolan. Att ta reda på vilket 

sätt pedagoger är medkonstruktörer och hur deras engagemang inspirerar och 

utvecklar barnens intresse för bildskapande. Genom verksamhetsbesök med 

observationer kan samspelet som sker mellan pedagog och barn iakttas och dialogen 

som förs kring barnens bilder kan lyssnas in. På så vis kan vi få en lite större 

uppfattning om vilket värde pedagogers roll har i barns bildskapande aktiviteter. 

Ett annat förslag till vidare forskning är vilken betydelse miljön har för att fånga 

barnens lust och nyfikenhet till bildskapande aktiviteter. Här kan materialets utbud 

och omfattning studeras, även vilken placering det har. Frågor som kan vara 

intressanta att få svar på är vilket material som barnen väljer och vad som fängslar 

dem att stanna kvar i aktiviteten. Andra frågor som kan vara viktiga att få svar på kan 

vara om materialet finns tillgängligt så att barnen själva kan hämta det eller behöver 

de hjälp av en pedagog. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Hur ser ditt eget intresse för bildskapande ut? 

 

På vilket sätt ingick bildskapande i din utbildning? 

 

Hur organiseras inomhusmiljön på din förskola med tanke på barns bildskapande? 

 

Hur arbetar ni med bildskapande med utgångspunkt från Lpfö 98? 

 

På vilket sätt anser du att pedagogers förhållningssätt kan påverka möjligheterna till 

barnens bildskapande? 

 

Hur prioriteras barns bildskapande i förhållande till den övriga verksamheten? 

 

Vilka möjligheter finns för barnen att välja bildskapande under den egna leken? 

 

Vilka är dina egna tankar och reflektioner om barns bildskapande? 

 


