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ABSTRAKT 
 

I denna studie belyser vi hur pedagoger ser på bildskapandet i förskolor. Vi har 

intervjuat fem olika pedagoger som alla är utbildade förskollärare varav en av dem är 

utbildad ateljérista. För att undersöka området närmare har vi använt oss av öppna 

kvalitativa intervjuer, vilket innebär att deltagande pedagoger fick möjligheten att 

samtala fritt och öppet på de frågor som ställdes. Pedagogernas svar har därefter jämförts 

mot tidigare forskningsresultat. Resultaten visar skillnader på bland annat pedagogernas 

egen medverkan under barnens bildprocesser samt hur användningen av bildämnet sker i 

verksamheterna.   

Studien belyser även hur den skapande miljön ser ut på förskolorna samt materialets 

tillgänglighet.  
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1 INTRODUKTION 
 

I denna uppsats väljer vi att fördjupa oss i hur bildskapandet förhåller sig i förskolor. 

Vi vill lyfta fram pedagogens syn på barns bildskapande i förskolan samt miljön och 

materialets påverkan.  

Det som gjorde oss intresserade av att undersöka detta område var för att båda är 

intresserade av bildaktiviteter samt att vi upplever att detta ämne inte alltid har så 

stort fokus i verksamheterna. 

Under vår förskollärarutbildning har vi kommit i kontakt med barns bildskapande på 

olika sätt, bland annat då vi gjorde vår verksamhetsförlagda utbildning. Efter 

diskussion och jämförelse av våra tidigare erfarenheter från förskolorna har vi insett 

hur olika pedagoger förhåller sig till den skapande verksamheten. På vissa förskolor 

uppmärksammas barns bildskapande och ritprocesser väldigt lite. Och på andra 

förskolor var bildskapandet en stor del i den dagliga verksamheten.  

Efter genomgång av kurslitteratur och tidigare forskning blev vi upplysta om flera 

positiva fördelar med barns bildskapande i förskolan.  

Även i förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) betonas användningen av 

bildaktiviteter i förskolan som en metod för att främja barns utveckling och lärande. I 

läroplanen står det följande: 

”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. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja 

material och teknik” (Skolverket, 2010 s. 7). 

Med anledning av detta blev vi nyfikna på hur pedagoger i olika förskolor arbetar 

med barnens bildskapande under den dagliga verksamheten.  
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel redovisar vi vad författare och forskare säger kring barns 

bildskapande. Vi lyfter olika faktorer såsom pedagogens syn på barns bildskapande i 

verksamheten samt miljön och materialets påverkan. De flesta studier bygger på 

undersökningar som omfattar barn från åldrarna tre år och uppåt.  

I följande avsnitt kommer först en genomgång av den sociokulturella teorin eftersom 

den anses vara central för studiens fortsättning. Därefter presenteras betydelsen av 

barns bildskapande, pedagogens roll, miljöns betydelse samt materialets 

tillgänglighet. Avslutningsvis ges en sammanfattning av kapitlets väsentligaste delar. 

    

2.1 Den sociokulturella teorin 

Svensson (2009) lyfter Vygotskijs sociokulturella teori och förklarar att teorin 

bygger på socialt samspel, kommunikation och språk mellan barn och vuxna. Detta 

är de viktigaste redskapen för att ett lärande skall ske. Teorin visar hur den 

mänskliga utvecklingen är kopplat till både det sociala, kulturella och det historiska 

sammanhanget och att utvecklingen sker i samspel med omvärlden.  Vidare förklarar 

författaren språkets betydelse för barn och menar att språket är riktat till att 

kommunicera med sin omgivning och är redan från början socialt, beroende på 

vilken kultur barnet lever i. Språket är därför en viktig byggsten för att barnets 

begreppsbildning ska bli så klar som möjlig under barnets förskoletid. Teorin bygger 

även på att barn behöver få vara med i sociala sammanhang där barnen möter 

utmaningar som gör att de utmanas i att få kommunicera med andra människor i det 

samspel som uppstår (a.a.). 

 

Detta resonemang delar även Säljö (2000) som förklarar att yngre barn 

kommunicerar med den vuxne redan i tidig ålder, bland annat genom lekarna och blir 

på så sätt införstådd på vad som händer i dess omgivning (a.a.). Löfstedt (2001 s.6) 

skriver att ”allt lärande är förbundet med en social praktik” och syftar till förskolans 

verksamhet. I förskolan har lek och ”icke-verbala” uttrycksformer som till exempel 

bildaktiviteter, stort utrymme i verksamheten.  Ur ett sociokulturellt perspektiv är 

denna uttrycksform ett sätt att utforska miljön och förstå sin omgivning bättre (a.a.). 

 

2.2 Betydelsen av barns bildskapande 

”Det sägs ibland att bilden är barnets första språk. Genom bilden dokumenterar 

barn livet, leken, tankar och funderingar” (Granberg 2001, s.30).  

 

Enligt Lowenfeldt (1972) målar barn bilder utifrån deras livserfarenheter, de 

livserfarenheterna är något som pedagoger ska berika tillsammans med barn. Han 

menar att ”barnets bildskapande är en kognitiv process vilken barn spontant ger 

bildmässiga uttryck för sina erfarenheter och föreställningar” (Lowenfeldt, 1972, 

s.13). Änggård (2005) anser att något som har stor betydelse för barns lärande är 

pedagogers förhållningssätt till barn samt hur miljön är uppbyggd. Miljön måste 

tillgodose barns behov och lämpligt material måste finnas.  Pedagoger måste se till 
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att planera pedagogiska aktiviteter som gynnar barnets lärande, så väl styrda som fria 

aktiviteter (Änggård, 2005). Vidare diskuterar författaren barnens bilder och menar 

att bilder som barn ritar kan vara avspeglingar av vad kamraten har ritat. Det kan 

vara ett sätt att kommunicera med och om den bild som kamraten målat.  Ett 

bildsamtal kan påbörjas utan ett verbalt språk (a.a.).  

 

Halls (2009) studie visar att även barn som inte har ett välutvecklat verbalt språk kan 

läsa och förstå sina egna bilder. Barn kan genom bilderna föra ett samtal med 

varandra eller med hjälp av en pedagog, skapa en gemensam nämnare. Hall menar att 

det är viktigt att barn får träna sig på att kommunicera, rita och förstå sina bilder då 

detta är ett utmärkt sätt att få barn att kommunicera (a.a.). Även Änggård (2005) 

lyfter samtalets betydelse och menar att samtalen mellan pedagogen och barnet är en 

viktig process för att förstå vilken utveckling som har skett. Dessutom kan samtalen 

leda till nya berättelser och reflektioner. I hennes studie fick barnen i en lärarledd 

uppgift bland annat rita sina familjemedlemmar. Genom att ställa utmanande frågor 

om barnets bild fick pedagogen en förståelse för dels vad barnet ritade, hur barnet 

ritade och även barnens berättelser runt bilden. Vidare menar hon att det är viktigt att 

pedagogen tillsammans med barnet pratar om bilderna så att barnet kan få möjlighet 

till att kunna reflektera över sin egen bild (a.a.).  

 

Hopperstads (2008) studie visar på positiva resultat då barn ritar olika 

arbetsuppgifter, i mindre grupper. Barnen samtalar och samspelar på olika sätt under 

ritprocesserna. De hjälper varandra och de berömmer varandras bilder. Dessutom har 

bilderna lett till associationer som i sin tur har lett till nya berättelser. Genom att 

lyssna på barnens samtal under ritprocessen fick pedagogerna betydelsefull 

information om barnens språkutveckling, barnens tankar och funderingar på ett visst 

område samt hur barnen samarbetade med varandra (a.a.). Även Einarsdottir, 

Dockett och Perry (2009) belyser vikten av att låta barn får möjlighet till att 

reflektera och berätta för pedagoger om deras tankar till vad de har åstadkommit med 

sitt ritande. Författarna menar att ritprocessen måste få upplevas som meningsfullt 

för barnen och därför anser dem att samtalen med barnen under ritprocessen är 

viktigare än deras slutresultat (a.a.).  

 

Änggård (2005) betonar att det är minst lika viktigt att aktiviteter inom bildskapandet 

är lärarledda. Barnen blir på så sätt vägledda och inspirerade till att arbeta med nytt 

material och nya tekniker som pedagogen plockar fram. Barn som inte har fri tillgång 

till sin kreativa sida kan tycka att det är skönt med lärarledda uppgifter. Detta är ett 

sätt att nå fram till alla barn och även de barn som inte spontant tar till papper och 

penna vid bildskapandet. Genom att rita bilder som liknar varandra kan de jämföra 

och härma varandra och på så sätt blir detta deltagande en social funktion (a.a.). Å 

andra sidan visar Hopperstads (2008) studie att många barn jämför sina bilder och 

kan uttrycka negativa kommentarer om varandras bilder, vilket kan påverka deras 

motivation till att rita samt deras självförtroende (a.a.).  

 

Paulsen (1996) lyfter fram att kreativa arbeten ger barn tillfället till att få uppleva 

genom sina sinnen. Genom att låta barn utföra aktiviteter i till exempel utemiljöer får 

barn möjligheter att känna vinden eller snön mot sitt ansikte, hur det låter i området, 
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hur det luktar, hur saker och ting ser ut samt vilka känslor som kan uppstå när barnen 

upplever detta. Hon menar att skapande aktiviteter handlar om upplevelser som tas in 

med hela kroppen och därför bör pedagoger skapa olika förutsättningar där barn ges 

möjlighet att prova olika uttrycksmedel. I en bildaktivitet kan barnet bearbeta sina 

känslor och tankar genom sin bild och därför betonar författaren vikten av att låta 

barn uppleva skapande aktiviteter med sinnena då det är viktigt för barns utveckling 

och lärande (a.a.).  

 

2.3  Pedagogens roll 

MacDonalds (2009) studie lyfter hur barns känslor kan synliggöras genom deras 

bilder. Resultatet visar att pedagoger fick upplysningar om barns tankar och 

funderingar kring händelser, både positiva och negativa, genom att sitta och lyssna 

på enskilda barns berättelser (a.a.). Detta styrker även Coates och Coates (2006)  

studie som visar att barnens ritprocesser kan ge information om bland annat barnens 

intressen och upplevelser med mera. Även Granberg (2001) lyfter barnens berättelser 

då de skapar bilder. Hon menar att barnen ofta samtalar samtidigt som de ritar. 

Genom att bli inbjuden i samtalen kan pedagogen hjälpa barn att sätta ord på uttryck 

då barnens bilder ofta skildra deras erfarenheter, deras intressen samt deras 

önskningar. En viktig uppgift för pedagogen blir då att lyssna, svara och samtala 

under och även efter skapandets gång. Vidare menar hon att barn behöver få tillgång 

till kunniga och engagerade pedagoger som ”bör följa barnen på deras 

upptäcktsfärder, vara deras stöd och inspiratör” (Granberg 2001, s.31). Med detta 

menar hon att pedagogens roll bör vara att stödja, inspirera och skapa förutsättningar 

så att barnen får möjlighet till att experimentera och skapa med olika material på 

varierande sätt (a.a.). 

 

Samspel, samtal och ritandet går hand i hand, anser Coates (2002) som hävdar att 

värdefull information förbises om pedagoger inte uppmärksammar barnens berättelse 

under ritprocesserna. Detta anser även Ahlner Malmström (1991) som menar att 

pedagogens roll i bild och formskapande aktiviteter bör vara att presentera olika 

material och tekniker för att barnen så småningom ska upptäcka bildskapandets värld 

och material på egen hand (a.a.). Granberg (2001) förklarar att små barn lär och 

utvecklas hela tiden. En medveten pedagog bör därför inspirera och ge barnen 

anvisningar samt hjälpa dem i hur material och eventuella verktyg skall användas i 

planerade aktiviteter. Pedagogen bör kunna stödja barnens lärande samt kunna hjälpa 

dem till att vidga deras intryck och uppleva nya erfarenheter tillsammans med dem 

(a.a.).  

 

2.4 Miljöns betydelse 

Förskolan skall enligt läroplanen ”erbjuda alla barn en trygg miljö men som 

samtidigt lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barn att utforska världen” 

(Skolverket, 2010 s. 6).  

Om barn skall bli inspirerade till att utforska bildskapande aktiviteter i förskolan så 

anser Braxell (2010) att barn behöver vistas i en miljö där bildskapande aktiviteter 

och material finns i stora mängder som gör det möjligt för barnen att inspireras och 
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där fantasin får flöda (a.a.). Liknande tankegångar har även Änggård (2005) som 

menar att barn som vistas på förskolan, tillbringar en stor del av dagen på förskolan. 

Det är därför viktigt att miljö tillfredsställer alla barnens behov under deras 

vistelsetid. Vidare menar författaren att på många förskolor är lokalerna uppdelade i 

små rum som är avsedda för olika aktiviteter. Det kan vara platser som är till för den 

fria leken och även till mer lärarstyrda aktiviteter (a.a.).  

 

Braxell (2010) fortsätter vidare och framhåller att miljön i förskolan har en stor 

betydelse för barns lust att medverka. Författaren beskriver att vissa rum är inredda 

som en ateljé i förskolans lokaler. Hon anser att dessa ateljéer istället bör finnas mer 

centralt inne på avdelningarna och mer synligt för barnen. Med förklaringen att barn 

blir lättare inspirerade till att skapa om ateljén och materialet finns nära och synligt, 

än att ha en ateljé i ett rum, full med material som endast får användas vid speciella 

tillfällen. På så vis kan de barn som behöver tid att utforska nya miljöer, få 

möjligheten att betrakta ateljén i sin egen takt för att känna sig trygg i att vara i den 

(a.a.).  

 

Även Granberg (2001) lägger tonvikten på miljöns betydelse för barns skapande. 

Hon menar att miljön bör vara inbjudande för att inspirera och locka barnen till lek 

och sin fantasi och samtidigt vara inbjudande till att väcka barnens lust till att skapa.   

 

2.5 Materialets tillgänglighet 

Det vanligaste materialet som barn under tre år erbjuds på förskolor är enligt 

Granberg (2001) kritor, färgpennor, papper. Däremot är det mindre vanligt med 

tillgänglighet av flytande färg. Hon hävdar att dessa material är mest bekvämligast 

för pedagoger och enklast att ha framme. Vidare menar hon att småbarn undersöker 

och experimentera med material för att förstå sambanden och dess egenskaper. 

Därför är det viktigt att barn får möjlighet att utforska, experimentera och undersöka 

många olika material på egen hand och i egen takt. Dessutom anser hon att barn bör 

ha obegränsad tillgång till ett stort utbud av varierande material (a.a.).  

 

Samma resonemang delar även Frisch Scott (2006). Hennes resultat visar att barns 

bilder blir mer detaljerade och innehållsrika när pedagoger ger barn flera alternativ 

av material.  Dessutom visar studien att barnens egna val av tillvägagångsätt har stor 

betydelse för deras motivation till att rita (a.a.). Granberg (2001) lyfter dessutom att 

en kunnig pedagog kan inspirera och hjälpa småbarn i val av material och 

verktygshantering genom att ge passande anvisningar (a.a.).  

 

Något som Braxell (2010) betonar är att pedagogens inställningar till materialet och 

var pedagogerna placerar materialet, kan ge tydliga signaler till barn på vad de får 

och inte får använda och att detta i sin tur kan påverka barns tillit till sin egen 

förmåga (a.a.). Häikiö (2007) delar samma åsikt och menar att miljön inte skall 

begränsa barnet, utan den skall stimulera kreativitet och bereda möjligheter till 

kommunikation (a.a.). 
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2.6 Sammanfattning 

Sammanfattningen av detta bakgrundskapitel visar hur tidigare forskning framhåller 

bildskapandets påverkan på barns utveckling och lärande. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv menar Svensson (2009) att bildskapandet kan vara ett sätt där barn lär sig 

socialt samspel, kommunikation och språk mellan barn och vuxna. Flera författare 

och tidigare forskning lägger stor fokus på barns samtal under ritprocesserna. 

Einarsdottir, Dockett och Perry (2009) anser att ritprocessen och samtalen under 

ritprocessen är viktigare än barnens slutresultat (a.a.). Flera studier visar även att 

pedagoger har en betydande roll i barnens ritprocess samt att betydelsefulla samtal 

uppstår under barnens ritprocesser. Granberg (2001) tycker att pedagogens roll är att 

stödja och uppmuntra barns bildskapande. Frisch Scott (2006) är en av många som 

lyfter hur materialet och miljön kan påverka barns motivation till att skapa om 

pedagoger ger barn möjligheter till att utnyttja variationer av material med 

förklaringen att barn blir mer aktiva i sin bildprocess om variationerna finns. 

Slutligen skriver Änggård (2005) och Häikiö (2007) att det är viktigt med en 

stimulerande miljö som inspirerar till att skapa.  
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3 SYFTE 

Syftet med vår uppsats är att belysa pedagogernas beskrivningar på hur de ser på 

barns bildskapande i förskolan. Syftet är även att belysa olika faktorer såsom 

pedagogernas roller, materialets betydelse och tillgänglighet samt hur den skapande 

miljön ser ut på förskolorna. Syftet är relativt brett och därför har vi valt att utgå från 

följande frågeställning:  

- Hur beskriver pedagogerna deras syn på barns bildskapande? 

- Hur beskriver pedagogerna att den skapande miljön ser ut i förskolan? 

- Hur beskriver pedagogerna materialets betydelse och dess tillgänglighet?  
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4 METOD 

I detta kapitel beskriver vi bland annat hur vi gått till väga med vår undersökning Vi 

förklarar även varför vi valt att använda oss av intervjuer som undersökningsmetod 

samt hur vi har bearbetat de svar som vi fått av pedagogerna. Kapitlet redovisas i 

följande ordning: Val av metod, undersökningsgrupp, bortfall, tillvägagångssätt, 

bearbetning av material, kritik mot metodval och avslutningsvis forskningsetiska 

principer. 

Intervjufrågorna som ställts finns som bilaga i slutet av uppsatsen. 

 

4.1 Val av metod 

I detta arbete ville vi undersöka bland annat pedagogers syn och arbetssätt kring 

barns bildskapande. För att undersöka detta valde vi att genomföra kvalitativa 

intervjuer som undersökningsmetod. 

Anledningen till att vi valde denna metod berodde på att vi ville och trodde att 

pedagogerna skulle känna sig mer bekväma med ett öppet samtal då metoden går ut 

på att intervjupersonerna får samtala fritt på den ställda frågan. Vi som intervjuar 

låter intervjupersonen samtala öppet om ämnet för att på detta vis få den bästa 

förklaringen på vad pedagoger har för syn på barns bildskapande. Vi upplevde även 

en tidspress vilket också var en av anledningarna till att vi inte ville använda oss av 

enkäter eller observationer med tanke på att Trost (2012) beskriver att 

enkätundersökningar kan vara tidskrävande eftersom enkäterna behöver besvaras och 

samlas in inom en viss tid. Ibland behöver man dessutom skicka ut en påminnelse till 

verksamheten (a.a.). 

 

När det gäller observationer av barn tar Einarsson och Hammar Chiriac (2002) upp 

att innan man utför observationer av barn krävs tillstånd från vårdnadshavare. Även 

detta kan ställa till det både etiskt och tidsmässigt, då det innebär en väntan från att 

vårdnadshavare behöver godkänna observationerna först. Med tanke på de etiska 

regler och den tidspress vi hade, valde vi därför att utesluta dessa två metoder. Patel 

och Davidson (2003) förklarar att kvalitativa intervjuer handlar om att bygga upp ett 

meningsfullt samtal mellan intervjuaren och intervjupersonen där båda är 

medskapare i samtalet. Vidare menar författarna att kvalitativa intervjuer ger 

utrymme till öppna svar då intervjuaren ställer frågor som ger intervjupersonen 

möjlighet att svara fritt med sina egna ord utifrån sin egen uppfattning om det 

berörda ämnet.   

 

Denna form av intervju tyckte vi passade bäst till vår undersökning. Vi ville ställa 

samma intervjufrågor till olika pedagoger för få en uppfattning om hur de ser på 

bildämnet samt vilka delar som de tycker var betydelsefulla kring bildskapandet i 

verksamheten. Lantz (2013) menar att öppna intervjuer ofta leder till olika svar och 

detta kan betraktas som en fördel till den kvalitativa analysen. Analysen kan bidra 

med ny kunskap eftersom varje intervjuperson belyser det aktuella ämnet ur nya 

perspektiv. 
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Samma resonemang delar även Stukàt (2011) som anser att öppna intervjuer är det 

bästa sättet att ställa frågor, men att det beror på om intervjupersonen kan beskriva 

och förklara sina svar så tydligt som möjligt. Han tycker även det är viktigt att 

intervjun bör upplevas lugn och trygg och därför bör miljön där intervjuerna äger 

rum, vara så ostörd som möjligt.  

 

4.2 Undersökningsgrupp  

Undersökningsgruppen till den här studien utgjordes av 5 pedagoger. En av 

pedagogerna var även ateljérista vilket innebär att hon var utbildad inom bild och 

formskapande aktiviteter och anställd för att ansvara för förskolans ateljé och det 

flesta kreativa aktiviteter i verksamheten. Samtliga pedagoger som deltog i 

intervjuerna var utbildade förskollärare och arbetar med barn i åldrarna 3-5 år. Valet 

av åldersgrupp tog sin utgångspunkt i att flertalet studier som vi har läst inför denna 

uppsats har involverat barn från 3 år och uppåt. Samtliga deltagare var kvinnor. 

Undersökningen har genomförts på fyra olika förskolor. Två av pedagogerna 

arbetade på samma förskola men på olika avdelningar. För att undvika att avslöja 

pedagogernas identitet har vi valt att inte ge någon närmare beskrivning av 

pedagogerna. 

 

4.3 Bortfall 

Under vårt sökande, då vi samtalade med pedagoger till vår undersökning, sa fyra 

pedagoger omedelbart nej. Anledningen var enligt dem, att de inte var kunniga inom 

bildområdet. Däremot fick vi förklarat att om studien hade berört ett annat ämne så 

hade de kunnat tänka sig att delta. 

Vi fick klartecken från sex pedagoger som var villiga att ställa upp på intervjuer. 

Fem av dessa pedagoger bokade in datum och tid redan vid första kontakten med oss. 

Den sjätte pedagogen ville ställa upp på intervju men skulle höra av sig efter två 

dagar om vilken tid som passade bäst. Under samtalet erbjöd pedagogen sig även 

frivilligt att fråga runt på andra avdelningar där hon arbetade, om fler pedagoger ville 

delta. Vi väntade men pedagogen hörde aldrig av sig. Efter ytterliga telefonsamtal 

från oss, fick vi återigen höra att pedagogen skulle höra av sig om tiden. Vi väntade 

då ytterligare några dagar men även efter denna gång hörde hon aldrig av sig. Med 

anledning av tidspress kände vi att vi inte kunde vänta och valde därför att 

genomföra intervjuer med de fem pedagoger som lämnat sitt samtycke till att delta.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Vi började med att kontakta olika förskolor via telefonsamtal och personlig kontakt. 

Sammanlagt kontaktades 10 pedagoger. Vi ville intervjua pedagoger som arbetade 

med barn i åldrarna 3-5 år och därför vände vi oss direkt till avdelningar med barn i 

dessa åldrar. Under samtalen presenterade vi oss och berättade om syftet med vår 

uppsats. Därefter frågade vi om intresset fanns att ställa upp på att bli intervjuade. 

Under våra samtal upplevde vi en viss tveksamhet från vissa pedagoger när vi 

berättade vad intervjun skulle handla om. Fyra av dem svarade att de inte var 

kunniga inom bildområdet och ville därför inte delta. Pedagogerna hänvisade oss 
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dock till andra förskolor. Vi fick slutligen svar av sex pedagoger från fem olika 

förskolor. Men efter bortfall (se tidigare stycke) blev antalet intervjuer fem istället 

för sex. Intervjuerna var inplanerade under fyra dagar. Samtliga intervjuer 

genomfördes i avskilda rum på förskolorna. Totalt genomfördes fem intervjuer och 

varje intervju tog i genomsnitt cirka 45 minuter att genomföra. Detta resulterade i ett 

material på cirka 225 minuter. Under intervjuerna förde vi kortare anteckningar. Vi 

använde även diktafoner för att spela in pedagogernas svar. Detta gjorde vi för att 

vara säkra på att vi inte skulle missa något betydelsefullt under samtalen, men även 

för att underlätta vår bearbetning av att analysera svaren.   

 

4.5 Bearbetning av datainsamling  

Efter intervjuerna har vi läst våra anteckningar för varandra. Ljudupptagningarna 

transpirerades ordagrant redan samma dag eller påföljande dag, detta för att vara 

säkra på att inte gå miste om något som sades. Därefter lästes intervjuerna igenom 

flera gånger var för sig för att sedan bearbetas tillsammans. Med utgångspunkt ifrån 

studiens frågeställningar, valde vi sedan ut material enligt följande teman: 

Pedagogens syn, miljön samt materialets tillgänglighet och påverkan. Efter detta 

kategoriserades materialet enligt följande: Utveckling och lärande, lärarledda 

aktiviteter och barns ritprocesser. Slutligen plockade vi ut de mest relevanta svaren 

till varje kategori som ansågs vara betydelsefulla.  

 

4.6 Kritik av metodval  

Redan under inledningen av vårt arbete var vi både intresserade av att använda oss av 

öppna samtalsintervjuer till vår studie.   

Nackdelen vi upplevde med denna samtalsmetod var att under intervjun blev vissa av 

frågorna besvarade under en annan fråga vilket resulterade till att pedagogens svar 

återkom när den nästkommande frågan skulle ställas. Detta upplevdes som svårt då 

vi senare skulle strukturera pedagogernas svar. Vi påpekade även detta till 

pedagogerna under intervjun eftersom vi upplevde att pedagogerna fick upprepa sina 

svar men detta tyckte inte pedagogerna alls var något bekymmer, utan tvärt om. En 

av pedagogerna menade att ”det är ingen fara att svaren upprepas och vävs in i 

varandra för nu blir det mer som ett samtal och inte så uppradat, plus att man får 

tänka till lite extra på hur vi verkligen arbetar med barnen och deras bildskapande”.  

 

Även Lantz (2013) förklarar de eventuella svårigheterna med att analysera 

intervjufrågorna efteråt. Hon menar att det kan vara lätt att strukturera upp frågor 

under planeringsstadiet, det vill säga innan man går ut och intervjuar men att det är i 

själva utförandet av intervjun som man upptäcker dess brister. Detta var något som 

även vi upplevde som svårt under våra intervjuer, men som tur väl var inte 

påverkades av våra intervjupersoner, enligt dem själva. Anledningen till att vi inte 

ville göra enkätundersökningar berodde på att vi trodde, precis som Trost (2012) att 

denna metod kan vara en lång process som kan leda till en väntan på att få in allt 

material i tid, vid användningen av enkätundersökningar (a.a.). Men även den metod 

som vi valde visade sig ta längre tid än vad vi hade beräknat då vi fick vänta på att en 

av pedagogerna skulle återkomma om tiden till att genomföra intervjun.  
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En annan sak som vi fick ta ställning till under sökande efter intervjupersoner, var 

telefonsamtalen med pedagogerna. Vissa pedagoger ville inte delta i intervjuer på 

grund av att de ansåg att de inte var kunniga inom ämnet. Detta gjorde oss 

fundersamma till hur vi formulerade oss under telefonsamtalen. Skulle vi ha förklarat 

syftet på ett annat sätt under samtalen? Tanken var inte att pedagogerna behövde 

vara kunniga inom området, utan vi ville veta vad de ansåg om bildämnet i förskolan. 

Efter att vi diskuterat detta försökte vi därför att omformulera och förtydliga vårt 

syfte då vi fortsatte att söka efter intervjupersoner.  

 

Valet av metod kan därför diskuteras. Valde vi rätt metod med tanke på tidspress? Vi 

anser trots allt att vi gjorde det. Vi tycker att denna metod gav oss all information vi 

behövde samt att de öppna samtalsintervjuerna upplevdes både avslappnat och mer 

personligt för både pedagogen och oss. Vi tror dessutom att denna metod gav oss 

mer utförligare information om ämnet än att använda enkäter till vår undersökning.  

 

4.7 Forskningsetiska principer  

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

innebär bland annat att pedagogerna i vår undersökning har fått ta del av syftet med 

studien och att det är frivilligt att delta.  

Pedagogerna har även blivit informerade om att svaren vi får in endast kommer att 

användas i vår studie.  

Vi har även informerat om att pedagogen och förskolan kommer att ersättas med 

fiktiva namn så att det inte går att känna igen den enskilda pedagogen och förskolan.  

Intervjun är konfidentiell, vilket innebär att pedagogerna blivit upplysta om att det 

endast är vi som utfört intervjuerna som vet vem som svarat på frågorna och har 

tillgång till uppgifterna.  

Vi erbjöd även varje pedagog att få ett exemplar av vår uppsats när den var 

färdigställd. 
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5  RESULTAT 

I det här examensarbetet har intervjuer genomförts utifrån det övergripande syftet 

som handlar om att belysa pedagogernas beskrivningar på hur de ser på barns 

bildskapande i förskolan. Ur syftet har tre frågeställningar arbetats fram: 

- Hur beskriver pedagogerna deras syn på barns bildskapande? 

- Hur beskriver pedagogerna att den skapande miljön ser ut i förskolan? 

- Hur beskriver pedagogerna materialets betydelse och dess tillgänglighet?  

I kommande avsnitt redovisas resultaten tematiskt utifrån rubrikerna pedagogens 

roll, pedagogens syn på barns bildskapande, miljö och materialet. 

 

5.1 Pedagogens roll 

En av pedagogerna tyckte bland annat att ”min roll som pedagog är att stödja varje 

barns intresse och förmåga”.  Liknande svar fick vi av samtliga pedagoger. Vidare 

nämnde pedagogerna exempel som vikten av att finnas nära till hands, att motivera, 

att utmana, stötta och hjälpa, lyssna, iaktta och framför allt berömma barnen under 

och efter deras ritprocesser. En av pedagogerna sa ”att vara ett stöd för barnen och 

att låta barnen undersöka det estetiska i sin egen takt”. Pedagogen menade att 

bildskapandet måste få utföras frivilligt och inte bli påtvingat och därför ansåg hon 

att barnen måste få möjlighet till att endast iaktta om barnen behövde det. 

 

5.2 Pedagogens syn på barns bildskapande 

Nedan redovisas pedagogens syn på barns bildskapande enligt följande: Utveckling 

och lärande, lärarledda aktiviteter och barns ritprocess. 

 

5.2.1 Utveckling och lärande 

Samtliga pedagoger svarade att de tyckte bildskapande aktiviteter var väldigt viktiga 

för barnens utveckling och lärande. Två pedagoger nämnde bildaktiviteter i samband 

med barnens känslor där de menade att bildskapandet kunde ha en lugnande effekt på 

”oroliga” barn. Detta var också en av anledningarna till varför pedagogerna såg 

själva processen som viktigare än slutresultatet av barnets bild då de ansåg att 

processen hade en positiv påverkan på flera av barnen.  

 

Samtliga pedagoger tyckte bland annat att bildskapande aktiviteter gynnade barnens 

språkutveckling eftersom det ofta medförde att barnen samtalade med varandra under 

ritprocesserna. Några menade, genom att lyssna på barnens samtal kunde de följa 

barnens språkutveckling. En av pedagogerna pratade om barnens ritprocess och det 

medförda samtalet som uppstår. Hon berättade att ”vissa barn har en otrolig fantasi 

och om man som pedagog verkligen lyssnar på barnens samtal när de sitter och rita 

så kan man få höra fantastiska berättelser”.   
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Andra fördelar som nämndes var bland annat att motoriken tränades då barnen till 

exempel använder pennor och penslar. Två av pedagogerna tyckte framförallt att 

kreativa arbeten måste få upplevas som roligt för barnen och menade att glädjen och 

samspelet mellan barnen är absolut det viktigaste under bildaktiviteterna. En av 

pedagogerna uttryckte ” jag vill att förskolan ska erbjuda barnen möjlighet att få 

uppleva olika material med hela sin kropp och alla sinnen. Vi ser därför barnen som 

att ” barn kan” vilket genomsyrar hela vår verksamhet”. 

 

Under samtalen ställde vi frågan om hur de arbetade med bildskapandet i förskolan. 

Gemensamt på den frågan var att samtliga nämnde temaarbeten. Vi fick förklarat att 

temaarbeten kunde handla om ett visst ämne som barnen fick arbeta med under en 

längre period. Samtliga pedagoger menade att temaarbeten nästan alltid innehåller 

någon form av bildaktivitet och annat skapande. Olika teman nämndes som till 

exempel: temat sinnena, temat familjen, temat samhället och återkommande 

julteman.  

 

5.2.2 Lärarledda aktiviteter 

Lärarledda aktiviteter innebar enligt pedagogerna en planerad bilduppgift som kunde 

utföras någon enstaka gång där pedagogerna hade ett syfte med den bestämda 

uppgiften. I dessa lärarledda aktiviteter fanns pedagogerna alltid närvarande under 

bildaktiviteten. 

 

En av pedagogerna ansåg att lärarledda aktiviteter givetvis kunde vara ett lärande för 

barnet, men att emellanåt kunde det vara precis tvärtom. Hon menade att ibland 

måste man ta vara på barnets eget intresse. Hon berättade vidare ”en gång var det ett 

barn som ville att de skulle testa att blanda färger. Det blev en lärarledd aktivitet 

men utifrån ett barns förslag”. Under samtalet fortsatte pedagogen berätta att hon 

tyckte det var viktigt att barnen fick känna att de var delaktiga i processen och att de 

får vara med att bestämma vad de ska göra med dels sitt eget lärande och dels sin tid 

på förskolan. Hon ansåg att det var barnen som förde den pedagogiska processen 

framåt.  

 

En av pedagogerna tyckte att de ”lärarledda aktiviteterna gör att vi kan ”styra in” 

och hjälpa barnen med vad vi anser att de behöver hjälp med att utveckla, som 

exempelvis samarbeta eller motorikträning”. Hon beskrev en situation om tre flickor 

på avdelningen som ofta brukade bråka med varandra. När flickorna ritade, härmade 

de varandra hela tiden. De kunde säga elaka kommentarer om varandras bilder, men 

självklart positiva också, förklarade pedagogen. I en lärarledd aktivitet förklarade 

hon vidare ”kan pedagogen styra hur aktiviteten skall gå till och gruppera 

barngruppen så att de fördelaktigt måste samarbeta med varandra. I dessa 

situationer är det viktigt att vi som pedagoger är närvarande och stöttar”.  

 

Liknande exempel nämnde även en annan pedagog då hon samtalade om lärarledda 

aktiviteter. På denna fråga fick vi även svar på hur barnen kunde kommunicera under 

bildprocesserna. Hon berättade om ett tillfälle där alla barnen skulle genomföra en 
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bildaktivitet. Två pojkar på avdelningen hade ”bråkat” väldigt mycket tidigare under 

dagen. Samtidigt menade hon, drogs de till varandra. Hon förklarade deras relation 

som ”hat/kärlek” till varandra och menade att, trots att pojkarna bråkade ville de 

ändå alltid leka med varandra. Vid denna lärarledda bildaktivitet, valde pedagogerna 

därför att placera pojkarna vid två bord bredvid varandra. Pedagogen berättade 

vidare att ”det som var intressant i denna situation var att pojkarna kommunicerade 

med varandra utan att de pratade med varandra. De hade ögonkontakt och log, 

samtidigt som de höll upp sina bilder i luften och visade dem för varandra 

(pedagogen höll upp sina händer och visade). Pedagogen berättade vidare att när 

aktiviteten var slut upptäckte hon att pojkarnas bilder var nästan identiska med 

varandra och menade att pojkarna inspirerade och härmade varandra genom att 

endast använda sig av miner och gester.     

 

En av de andra pedagogerna berättade att de flesta lärarledda bildaktiviteter på deras 

avdelning, oftast var i samband med temaarbeten. Under intervjun berättade hon att 

för tillfället arbetade dem med de fem sinnena. Barnen fick skapa olika saker inom 

temat, både inomhus och utomhus. ”I skogen har barnen fått måla på jättestora 

papper och de har samlat in naturmaterial som de sedan har arbetat med. Genom att 

göra dessa aktiviteter utomhus tränar de sina sinnen plus att de tycker det är roligt 

att få göra aktiviteterna ute i skogen”.   

 

En av pedagogen samtalade om syftet med lärarledda aktiviteter. Hon menade att det 

berodde på om det färdiga resultatet skulle diskuteras eller dokumenteras. ”I vår 

verksamhet dokumenterar vi barnen i till exempel deras årliga självporträtt för att se 

hur barnen har utvecklats under deras tid på förskolan. Då kan vi vara mer 

intresserade av den färdiga bilden än att vi sitter med under processen”. Pedagogen 

förklarade att varje år fick barnen tillverka ett självporträtt. Syftet med uppgiften var 

att pedagogen ville jämföra barnens tidigare resultat/porträtt för att se hur barnen 

hade utvecklat sitt bildskapande jämfört med förra årets självporträtt. Vidare 

förklarade hon att pedagogerna satt med emellanåt som stöd eller för att ge barnen 

tips på hur de kunde utveckla deras målande. 

 

5.2.3 Barns ritprocess 

Samtliga pedagoger berättar att det flesta barnen samtalade och kommunicerade med 

varandra under ritprocesserna. Däremot skilde sig svaren då vi ställde frågan om 

pedagogerna brukade sitta med och samtala med barnen om deras bilder under 

ritprocesserna.  

 

En av pedagogerna beklagade sig och menade att tiden och andra arbetssysslor oftast 

hindrade dem från att sitta med och samtala med barnen under deras ritprocesser. 

Däremot berättade hon att barnen ofta var ivriga med att visa upp och berätta om sina 

färdiga bilder och då kunde hon få höra deras berättelser om bilderna.  

 

En annan pedagog nämner att hon sitter med vid aktiviteter som skall dokumenteras 

och berättar att ” i ateljén dokumenterar jag barnens lärprocesser och kreativitet 
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med hjälp av fotografier och samtal med barnen. Att arbeta så här gör att jag kan 

vara lyhörd för barnens intresse”. Dessa lärprocesser menade hon, var de aktiviteter 

som ägde rum inne i ateljén där syftet var att följa barnens lärande. Vidare förklarade 

pedagogen att hon lyssnar och tar tillvara på barnens samtal för att ta reda på vad 

barnen vill göra inne i ateljén. Vidare berättade pedagogen att ”vi samtalar med 

barnen om deras bilder och vi låter barnen får berätta vad de har målat. Det blir en 

bekräftelse för barnet genom att vi lyssnar på dem”. Under samtalet påpekade hon 

även att hon helst arbetade med mindre grupper i ateljén. Hon tyckte kvalitén på 

arbetet blev bättre med mindre barngrupper och blandade åldrar. 

 

Liknande resonemang uttalade även en av de andra pedagogerna som också tyckte 

barnantalet hade betydelse för barnens bildaktiviteter. Hon syftade dock till 

bildaktiviteter inom temaarbeten och menade att barnen samarbetade och samtalade 

lättare i mindre grupper plus att pedagogerna kunde ge varje enskilt barn mer tid och 

hjälp om barngruppen var mindre.  

 

En av pedagogerna tyckte dock det var viktigt att även låta barnen få rita ostört ”utan 

att en vuxen lägger sig i”. Hon menade att vissa barn på avdelningen hade en livlig 

fantasi och ”lever sig in sina bilder”. Hon menade att berättelserna som uppstår 

under ritprocesserna oftast leder vidare till andra idéer och lekar. Pedagogen 

berättade ”genom att bara stå i bakgrunden och lyssna, har jag sett hur barnen både 

inspirerar, härmar, hjälper och berömmer varandras bilder och kan då berätta de 

mest fantastiska historierna för varandra”. Detta var en av anledningarna till varför 

hon ibland valde att inte sitta med under ritprocesserna. Däremot berättade hon att 

barnen varje år fick göra ett självporträtt och vid dessa tillfällen förklarade hon, satt 

en pedagog alltid tillsammans med barnet och samtalade om barnets bild.  

 

Under en av intervjuerna samtalade pedagogen om barnens ritprocesser. Hon gick 

senare iväg för att hämta två bilder som hon ville visa upp (se nedan). Pedagogen 

berättade att hon hade hittat en teckning i papperskorgen som en flicka på 5 år 

tidigare under dagen hade ritat. Hon hade frågat flickan vad bilden föreställde och 

varför hon hade kastat den. Flickan hade förklarat att ”hon behövde rita lite förslag 

eftersom hon inte kunde bestämma sig om hon skulle vara lucia eller tärna på 

luciatåget”. Flickan hade även förklarat för pedagogen att hon inte kunde bestämma 

sig för vilken frisyr hon ville ha så därför ritade hon även olika förslag på frisyrer. 

När hon sedan hade bestämt sig tyckte hon inte att bilden behövdes mer och därför 

kastade hon den. Pedagogen förklarade att ”för henne var tydligen ritprocessen 

viktigare än själva bilden” och menade att här kunde vi verkligen se hur en 

bildprocess kunde visas sig.   
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Pedagogens anteckning                                 Bild på en tärna och lucia samt olika frisyrer    

                                                     

5.3 Miljön  

Miljön såg olika ut på förskolorna. En av pedagog berättade att förskolan inte hade 

något speciellt rum för skapande aktiviteter. Däremot försökte de ofta variera mellan 

olika miljöer. När de arbetade med till exempel temat sinnena tog de med sig 

materialet ut till den närliggande skogen och lät barnen bland annat få måla i 

skogsmiljön. Mycket var för att de ansåg att det var viktigt för barnen att få uppleva 

genom sina sinnen men också för att barnen tyckte det var roligt. 

 

Två av förskolorna hade inredda ateljéer och andra använde möblemangen som fanns 

centralt inne på avdelningarna. En av pedagogerna berättade att de tidigare hade haft 

ett ”skaparrum” men på grund av platsbrist blev det tillslut ett förvaringsrum. Istället 

hade de nu ett stort lågt bord med låga stolar, centralt på avdelningen, där allt 

material fanns tillgängligt på låga hyllor.  

 

Pedagogen som var ateljérista berättade att deras förskola profilerade sig som en 

skapande förskola och därför var lokalerna och materialet i förskolans ateljé speciellt 

anpassat till en skapande verksamhet. Hon tyckte det var viktigt att barnen fick 

undersöka så mycket som möjligt och förklarade att pedagogerna på deras förskola 

såg barnen som ”utforskande” och ”delaktiga” under den dagliga verksamheten. 

Hon tyckte därför det var viktigt att barnen fick möta estetiska lärprocesser på deras 

egna villkor. Hon ansåg dessutom att pedagogernas kunskaper om ämnet hade en 

stor betydelse för barnens lärande och förklarade ” för att lära barnen estetiska 

uttryck krävs också att man som vuxen själv förstår de estetiska uttrycken”.  

Gemensamt mellan förskolorna var att alla pedagoger försökte anpassa miljön på ett 

eller annat sätt för att väcka barnens intresse för att skapa. 

 

5.4 Materialet 

En pedagog berättade att i förskolans ateljéhörna byttes materialet ut ca en gång i 

veckan. Hon berättade vidare att förutom det ”vanliga” materialet såsom pennor, 

kritor, målarfärg, glitter, pärlor, tidningar, stämplar etc. så använde dem mycket 
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naturmaterial och att mycket av materialet sparades och återanvändes. Pedagogen 

menade att ”barnen är otroligt uppfinningsrika och kommer ofta på nya idéer med 

”gammalt” material”. Under samtalet berättade hon även att de inte ville ha för 

mycket material framme åt gången. De såg hellre att barnen utnyttjade det material 

som fanns för att sedan variera och byta ut det oftare.  

 

Även två av de andra pedagogerna berättade att de bytte ut materialet eller så 

införskaffade dem något nytt eftersom de ansåg att materialet hade en stor betydelse 

för barnens motivation. En av pedagogerna menade att även små förändringar som 

”att lägga fram ett svart papper istället för vitt kan vara jätteroligt för barnen att 

rita på”. Hon ansåg att barnen behövde förnyelser för att ha kvar motivationen och 

för att få ny inspiration.  

 

En pedagog samtalade om motivation och förklarade att ”vi använder även datorn 

väldigt mycket till att skriva ut olika bildmotiv för de barn som behöver motiveras. 

Om barnen är intresserad av till exempel ”Spiderman” så skriver vi ut olika 

bildmallar på ”Spiderman” och då kan helt plötsligt en bild bli jätterolig att 

färglägga för barnet”.  

 

På en av förskolorna där det fanns en ateljé hade barnen endast fri tillgång pennor 

och papper samt enklare material inne på avdelningen. Barnens tillgång och tillträde 

in till ateljén var begränsad. Pedagogen förklarade att det fanns olika anledningar till 

att det var så. ”Till exempel så klarar inte alla barnen att hantera materialet som 

finns inne i ateljén. Men med hjälp av en vuxen finns alltid möjligheten att kunna gå 

in och hämta material om man skulle behöva det”. 

 

Det material som de flesta nämnde var bland annat: papper i olika storlekar och 

färger, pennor, kritor målarfärg, pärlor, klister, flirtkulor, mallar, tidningar, saxar, 

naturmaterial, glitter etc.   

 

5.5 Sammanfattning 

Samtliga pedagoger menade att lärarledda aktiviteter var lärorika för både barnen 

och för pedagoger. Fördelar som nämndes var bland annat motoriken, samarbetet, 

sinnena, språket, fantasi och glädjen.  

De flesta pedagoger tyckte att lärarledda aktiviteter gav dem information om bland 

annat hur långt barnet hade kommit i sin utveckling samt vad barnet lärt sig om det 

aktuella ämnet. Samtliga pedagoger ansåg dessutom att det var viktigt att barnen 

erbjuds både fria och styrda bildaktiviteter.   

Pedagogerna tyckte dessutom att aktiviteterna gav dem information om vad barnen 

hade lärt sig och vad de behövde utveckla. Två pedagoger nämnde att bildaktiviteter 

kunde ha en lugnande effekt på vissa barn. På frågan om deras roller under barnens 

skapandeprocesser uttalades bland annat att stötta, lyssna, iaktta, utmana, motivera, 

berömma och finnas nära till hands.  
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Miljön varierade mellan förskolorna. Tre av förskolorna hade anpassat miljön inne 

på avdelningarna så att barnen hade möjlighet att skapa fritt på deras villkor. De 

andra två förskolorna hade ateljéer. En av förskolorna var speciellt anpassad efter 

skapande aktiviteter med utbildad ateljérista inom bild och formskapande aktiviteter. 

Vidare nämnde de flesta pedagoger att materialet hade en positiv påverkan på barns 

motivation och därför byttes materialet ut med jämna mellanrum. På så sätt kunde 

barnens lust till skapande motiveras ytterligare. Exempel på material som nämndes 

var bland annat pennor, kritor, målarfärg, glitter, pärlor, tidningar, stämplar, 

flirtkulor, mallar, saxar, naturmaterial etc. 
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6 DISKUSSION 

Avsikten med denna uppsats var bland annat att undersöka hur pedagoger ser på 

bildskapandet i förskolan. Vi ville även undersöka olika faktorer såsom pedagogens 

roll, miljöns betydelse och materialets tillgänglighet. Vi valde att rikta in oss på 

pedagoger som arbetade i barngrupper i åldrarna 3-5 år. 

Innan vi påbörjade den här uppsatsen upplevde vi att bildaktiviteter inte hade så stor 

fokus i förskolorna. Eftersom vi båda har ett stort intresse för bildämnet kändes det 

därför extra intressant att undersöka området närmre. Diskussionen i detta avslutande 

kapitel bygger på tidigare forskningsresultat jämfört med våra intervjuresultat.  Vi 

avslutar kapitlet med egna tankar på förslag till fortsatt forskning inom ämnet. Vi har 

delat in resultatdiskussionen efter vår frågeställning. 

 

6.1 Pedagogens roll  

Intervjuresultaten visar att pedagogerna beskriver deras roller vid skapande 

aktiviteter på liknande sätt. Många tycker att pedagogens roll handlar om att finnas 

nära till hands och att stötta vid eventuell hjälp. Framför allt ge barn beröm under 

och efter deras skapandeprocesser. Samtliga pedagoger betonar dessutom att glädjen 

i bildaktiviteter är en av de viktigaste delar som pedagogerna vill att barn ska få 

uppleva under ritprocessen. Detta kan kopplas till Löfstedt (2001) som menar att ur 

ett sociokulturellt perspektiv kan bildskapande aktiviteter vara ett sätt för barnen att 

lära sig samspela i sociala sammanhang (a.a.).  

 

Einarsdottir, Dockett och Perrys (2009) studie visar att pedagogens roll av att lyssna 

och iaktta har stor betydelse under barns ritprocesser. Genom lärarledda 

bildaktiviteter fick pedagoger betydelsefull information om barns känslor och 

upplevelse i skolan. Studien visar hur betydelsefullt det är som pedagog att vara 

närvarande, nyfiken och att lyssna på barns berättelse om deras bilder. Här visas 

även att ritprocessen är något som måste få upplevas som meningsfullt för barn och 

därför har pedagogen en stor roll genom att samtala med barnen under 

ritprocesserna. I resultatet av studien framkom att pedagoger lägger mer fokus på 

barnens ritprocesser än deras färdigställda bilder (a.a.).  

 

Detta har visat sig vara en vanlig metod då flera pedagoger i de tidigare 

forskningsstudierna har använt sig av samma metod, det vill säga att sitta 

tillsammans med barnen och lyssna vid bildskapandet för att få information om 

något. I exempelvis Halls (2009) studie visas att pedagoger kan hjälpa de barn som 

inte har ett utvecklat verbalt språk, genom att samtala och stötta utifrån barnets bild. 

På detta vis får barnet möjlighet att träna sig på att kommunicera med både barn och 

pedagoger. Studien lyfter vikten av att låta barn rita och kommunicera med hjälp av 

en pedagog vid sin sida (a.a.).   

 

Andra som gjort liknande undersökningar är McDonald (2009) samt Coates och 

Coates (2006).  Även deras resultat visar att pedagoger fick upplysningar om barnens 

tankar och funderingar kring händelser, både positiva och negativa, genom att sitta 
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och lyssna på enskilda barns berättelser. I till exempel McDonalds (2009) studie ville 

pedagogerna ta reda på hur barnen upplevde sin första skoldag. Då barnen ritade, 

lyssnade pedagogen och ställde frågor om deras bilder och på detta vis framkom att 

vissa barn tyckte det var roligt samtidigt som andra barn kände sig ensamma och 

hade varit väldigt ledsna (a.a.).  

 

Det som återkommer och genomsyrar denna studie är barns samtal under 

bildprocessen. Under vårt sökande efter tidigare forskning blev vi överraskade att så 

många studier uppmärksammade barnens samtal under ritprocesser. Resultaten av 

tidigare forskning visar att pedagoger lägger stor vikt vid att lyssna på barnens 

berättelser vid bildskapande aktiviteter. Detta görs på grund av att pedagogerna anser 

att det är vid dessa situationer som de får mest information om barnens erfarenheter 

såväl som barnens känslor om ett visst ämne.  

 

Våra intervjuresultat visar till viss del det motsatta. Resultaten visar att pedagogerna 

under den dagliga verksamheten sitter med tidvis och lyssnar under ritprocesserna 

men att tidsbrist och andra arbetssysslor är några av anledningarna till att det sällan 

inträffar. Det framkom även att deras delaktighet beror mycket på vilken typ av 

uppgift som skall göras. Däremot vid vissa lärarledda aktiviteter samt uppgifter som 

skall dokumenteras finns en pedagog alltid närvarande under processen eftersom de 

tycker att lärarledda bildaktiviteter gynnade bland annat barnens språkutveckling då 

det ofta medförde att barnen samtalade med varandra under processerna. Detta kan 

styrkas av Änggård (2005) som lägger tonvikt på pedagogers närvaro under 

bildaktiviteter. Hon anser att pedagoger har en viktig roll i lärarledda bildaktiviteter 

för de barn som behöver hjälp att motiveras. Hon menar att det är i de lärarledda 

aktiviteterna som pedagogen måste kunna stötta och vägleda för att barnet ska bli 

inspirerade och motiverad till att skapa (a.a.).    

 

6.2 Pedagogens syn på barns bildskapande 

Under intervjuerna framkom att pedagogerna ser positivt på bildskapande aktiviteter. 

Samtliga pedagoger tycker att barnens utveckling och lärande gynnas på flera sätt. 

Flera nämner bildaktiviteter i samband med olika temaarbeten där barnens känslor 

och sinnen betonas.  

 

Hur arbetar pedagoger med barns bildskapande? Resultaten av intervjuerna visar att 

samtliga pedagoger använder bildaktiviteter i temaarbeten. Här framkom att barnens 

teckningar kunde användas till att följa bland annat barnens utveckling och lärande, 

språk och motorik. Pedagogerna menar att det är speciellt i temaarbeten som 

pedagoger kan få en uppfattning om vad barnen har lärt sig om ett visst ämne. 

Eftersom temaarbeten pågår under en längre period menar dem att de har längre tid 

på sig att kunna följa barnens utveckling och lärande. Två av pedagogerna i 

intervjuerna berättar om återkommande självporträtt som barnen ritar varje år. Vid 

dessa tillfällen sitter en pedagog med och dokumenterar. Genom att ställa frågor och 

lyssna på barnets berättelse om bilden fick pedagogerna en uppfattning om hur långt 

barnet hade kommit i sin utveckling ord. Även Hopperstad (2008) och Coates (2002) 

studier lyfter pedagogens medverkan under ritprocesser och menar att det är vid 
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ritbordet som pedagogerna kan få betydelsefull information om barnens utveckling 

och lärande (a.a.). Även i Änggårds (2005) studie har pedagoger använt sig av 

liknande aktivitet, men då i form av familjeporträtt. I aktiviteten ställer pedagogen 

utmanande frågor om barnets bild där barnet ges möjlighet till att reflektera, samtala 

samt sätta ord för de olika figurerna på sin bild (a.a.). Gemensamt mellan 

intervjuresultaten och Änggårds (2005) resultat är att samtliga använder denna form 

av aktivitet för att följa barns utveckling och lärande.  

 

Vi fick under intervjuerna höra att pedagoger ser positivt på bildskapandet i 

förskolan. Vissa pedagoger betonar temaarbeten som en fördelaktig metod för att 

följa barnens utveckling, språk, samspel och motorik med mera. Då vi har jämfört 

våra intervjuresultat med de tidigare forskningsresultat som uppsatsen lyfter, har 

endast ett fåtal av forskningsstudierna tagit upp dessa fördelar i deras 

undersökningar. Detta kan tyckas märkbart. Å andra sidan visar tidigare forskning av 

bland annat Einarsdottir, Dockett och Perry (2009), Hopperstads (2008), Macdonald 

(2009), Granberg (2001) samt Coates (2002) mer av hur betydelsefullt det är att 

lyssna på barnens samtal under bildprocesser och detta är något som sätter sin prägel 

på de flesta av forskarnas resultat. Vilket i sin tur inte pedagogerna i våra intervjuer 

nämner särskilt mycket? Resultaten visar att det är oftast vid vissa lärarledda 

aktiviteter som pedagogerna medvetet sitter tillsammans med barnen och lyssna och 

dokumentera barnens berättelser om det aktuella ämnet.  

 

6.3 Miljöns betydelse 

Av intervjuerna framkom att flera nämnde kortfattat sinnena men det var endast en 

pedagog som gav en beskrivning på hur de arbetade med. Detta var i samband med 

”temat skogen”. Vid dessa tillfällen ville pedagogerna på förskolan ge barnen 

möjlighet till att skapa i skogsmiljö då de ansåg att det var viktigt för barnen att få 

uppleva bildskapandet genom sina sinnen i en varierande miljö. Pedagogerna tog 

därför med sig materialet ut och lät barnen bland annat få måla i den närliggande 

skogen. Detta kan kopplas till vad Paulsen (1996)  nämner om betydelsen att låta 

barn uppleva genom sinnena. Hon anser att barn behöver få utforska och uppleva 

skapande aktiviteter på varierande sätt och menar därför att miljön bör skapa olika 

förutsättningar där barn ges möjlighet till variationer av sinnliga upplevelser (a.a.).  

 

Resultaten av intervjuerna visar att miljöerna på förskolorna såg varierande ut. Även 

om tre av förskolorna inte hade någon inredd ateljé, fick vi ändå uppfattningen om 

att dessa förskolor hade en väl planerad miljö för att stimulera och motivera barnen 

till skapande aktiviteter. Förskolorna hade möblemang och diverse material på 

barnens nivå och centralt inne på avdelningarna. Detta stämmer väl överens med 

Granbergs (2001) resonemang då även hon precis som Paulsen (1996) tycker att 

pedagoger bör skapa förutsättningar så att barnen får möjlighet till att experimentera 

och skapa på varierande sätt (a.a.).  Vi ser också kopplingar till det som Braxell 

(2010) poängterar om miljöns betydelse för barnens lust till att skapa, Författaren 

anser att miljön bör stimulera barns fantasi och locka till skapande aktiviteter. Hon 

menar att på förskolor där det inte finns ateljéer bör materialet istället finnas mer 

centralt och synligt inne på avdelningarna med förklaringen att barnen blir lättare 

inspirerade till att skapa om materialet finns nära och synligt. Detta upplevde vi att 
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fyra av förskolorna hade. Utifrån pedagogernas beskrivningar hade dem skapat en 

miljö inne på avdelningarna på det sätt som Braxell (2010) beskriver med tanke på 

att möblemang och material fanns placerat centralt och lättillgängligt på barnens nivå 

(a.a.). 

 

Det vi tyckte var intressant utifrån intervjuresultaten var barnens möjligheter att 

använda ateljéerna som fanns på två av förskolorna. Här skilde sig resultatet mellan 

de två olika förskolorna. Utifrån resultaten fick barnen på den ena förskolan använda 

ateljén fritt men på den andra förskolan fick barnen endast tillgång till rummet i en 

vuxens närvaro. Detta gjorde oss undrande med tanke på förskolans synsätt på 

barnen som ”utforskande och delaktiga” samt uttalandet om vikten att ”låta barnen 

få undersöka så mycket som möjligt”. Att ateljén inte användes mer av andra 

pedagoger på den ena förskolan kan tyckas vara märkligt med tanke på att barnen 

möjligtvis hade kunnat arbeta mer med skapande aktiviteter om ateljén hade varit 

mer tillgänglig för alla. Vi fick förklarat att anledningen till ateljén inte användes mer 

berodde på att den utbildade ateljéristan var den person som ansvarade för ateljén 

och när hon inte arbetade användes den inte av de andra pedagogerna, vilket vi 

tycker var synd.  

 

Att ha endast en speciellt anställd som ansvarar för en ateljé och skapande aktiviteter 

hade möjligen kunnat vara mer gynnsamt för barnen om fler pedagoger hade varit 

delaktiga i de skapande aktiviteter som äger rum i ateljén. Kanske hade kreativiteten 

och lusten ökat mer hos barnen och övrig personal om tillträdet till rummet varit 

tillgängligt och öppet för alla? Våra tankegångar kan jämföras med Braxell (2010) 

som poängterar att barn blir lättare inspirerade till att skapa om ateljéer och material 

finns mer tillgänglig och öppen, än att ha en ateljé i ett rum, fullt med material som 

endast får användas vid speciella tillfällen. Av denna orsak anser hon därför att 

ateljéer istället bör finnas mer lättåtkomligt för barnen (a.a.). 

 

6.4 Materialets tillgänglighet 

Av intervjuerna framkom att många pedagoger anser att materialet har en stor 

påverkan på barnens motivation till att skapa. Resultatet visar att flertalet förskolor 

därför byter ut materialet ofta för att inspirera barnen till att vilja skapa och rita. 

Materialet fanns lättåtkomligt och möjligheten till att använda materialet var fritt på 

barnens egna villkor. Denna likhet ser vi i Frisch Scott (2006) studieresultat som 

visar att barns motivation till att rita påverkas till det positiva när pedagoger ger barn 

olika alternativ på material likaså att barnens bilder blir mer detaljerade och 

innehållsrika om variationer finns (a.a.). Samma tankegångar ser vi även hos 

Granberg (2001) som poängterar vikten av att barn får möjlighet att undersöka, 

utforska och experimentera med många olika material på egen hand och i egen takt. 

Dessutom anser hon att barn bör ha obegränsad tillgång till ett stort utbud av 

varierande material (a.a.). 

 

På en av förskolorna hade barnen däremot endast fri tillgång till pennor och papper 

samt enklare material på avdelningen. Detta liknar Granbergs (2001) uttal om att just 

dessa material erbjuds mestadels till barn under tre år. Dessutom hävdar hon att dessa 
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material är enklast och mest bekvämligast för pedagoger att ha framme (a.a.).  

Barnen som vistades på den ovan nämnda förskolan var över tre år och trots detta 

erbjöds endast enklare material inne på avdelningen samt att förskolans inredda 

ateljé var begränsad beroende på vuxnas närvarande. Med tanke på att förskolan 

profilerade sig som en skapande verksamhet där barnens eget utforskande av de 

estetiska lärprocesserna betonades som väldigt viktiga för barnen kan detta tyckas 

märkbart. Däremot var ateljéristan som arbetade på förskolan den enda pedagog som 

använde ateljén aktivt tillsammans med barnen. Andra pedagoger använde den 

väldigt sällan tillsammans med barnen vilket gjorde att ateljén ofta stod oanvänd och 

tom om inte hon var där.  

 

Utifrån resultatet av intervjuerna upplevde vi att de flesta pedagoger hade stor fokus 

på barnens viljor och därför hade de placerat materialet tillgängligt och synligt för 

barnens skull. Vi fick då uppfattningen om att det inte handlar om vad som är mest 

bekvämast för pedagoger utan mer vad barnen önskade. Braxell (2010) och Häikiö 

(2007)  betonar att pedagogers inställning till materialet och var pedagogerna 

placerar materialet, ger tydliga signaler till barnen på vad de får och inte får använda 

och att detta i sin tur kan påverka barnens tillit till sin egen förmåga. Författarna 

delar samma åsikt och menar att material inte skall begränsa barnet, utan skall istället 

stimulera till kreativitet och möjligheter till kommunikation (a.a.).  

 

6.5 Slutsats 

Slutsatsen vi kan se i denna undersökning är att pedagoger ser positivt på 

bildskapandet i förskolan samt att pedagoger har en viktig roll under och efter 

bildprocesser genom att stötta och motivera. Vi har även blivit upplysta om att 

miljön och material kan ha en inverkan barns motivation till att skapa. Det kan då 

underlättas för barnen om materialet finns tillgängligt och inom räckhåll inne på 

avdelningarna.  Fortsättningsvis har temaarbeten och lärarledda aktiviteter visat sig 

gynnsamt då det har en positiv inverkan på bland annat barnens språkutveckling och 

motorik.  Avslutningsvis kan vi se att samtalen under barnens ritprocesser kan ge 

betydelsefull information om barns erfarenheter, tankar och känslor kring ett ämne. 

Men då krävs att pedagoger lyssnar och är aktivt delaktiga under processerna.  

Frågan är om den tiden finns?  

 

6.6 Förslag på fortsatt forskning 

Under arbetet gång blev vi uppmärksammade på att flertalet studie omfattar barn från 

3 år och uppåt. Vi hade därför funnit det intressant att ta reda på hur pedagoger 

arbetar med bildämnet på småbarnsavdelningar i åldrar 1-3 år. 

Vi fann det också intressant att flertalet studie lägger stor fokus på barnens samtal 

under bildprocesserna. Likaså hur pedagoger lägger stor vikt på att lyssnar på 

barnens berättelser för att få information om deras känslor och kunskaper kring ett 

ämne. Detta var inget som våra intervjuresultat visade på och därför hade det varit 

önskvärt att byta undersökningsmetod och då suttit med som deltagande observatör 

under barnens ritprocesser.  
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Bilaga 1 

INTERVJUFRÅGOR 

 

Pedagogen  

 

1. Hur ser ni på barnens bildskapande? 

2. Hur arbetar ni med barnens bildskapande i verksamheten? 

3. Vad anser ni är pedagogens roll under processen då barnen ritar/målar? 

Kan du ge några exempel?  

4. Samtalar ni med barnen om deras bilder? Kan du förklara varför?  

5. Ser ni något samspel mellan barnen under deras skapandeprocess? Kan du 

ge några exempel?   

6. Kan lärarledda bildaktiviteter användas för att stödja barnens lärande? 

Kan du ge några exempel? 

7. Hur kommunicerar barnen under skapandeprocessen? 

8. Vilken betydelse har bildskapandet för barnens lärande och utveckling?  

 

Miljön/Materialet 

1. Hur skapar ni en stimulerande miljö för barnen? 

2. Har barnen möjlighet att skapa när de vill? 

3. Hur tror ni materialet påverkar barnens motivation till att skapa? 

4. Hur tillgängligt är materialet för barnen? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


