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Förord 

Att skriva examensarbete är som att åka på en resa utan en klar destination. Vägen har inte 

varit spikrak. Det har varit en berg och dalbana och stundtals undrar man vart man är på väg. 

Trots många timmars arbete som det är att skriva uppsats har vi nått vårt mål. Det har varit 

intressant och lärorikt att få möjligheten att fördjupa oss inom området bildskapande i 

förskolan. Vi vill börja med att tacka oss själva för att vi har ställt upp för varandra i vått och 

torrt under skrivprocessen. Med denna uppsats visar vi prov på vår kämparglöd, envishet och 

ambition. Under uppsatsen har vi haft stöd från olika personer. Tack till de pedagoger som har 

visat ett engagemang och deltagande i studien. Tack till vår handledare, Birgitta Lundbäck 

och våra kurskamrater för feedback. Tack Barbro Carlson för visat stort engagemang och stöd 

till oss under uppsatsskrivandet vilket har bidragit till vår kämparglöd. Avslutningsvis vill vi 

tacka studieverkstaden som gett oss värdefulla synpunkter på vår text.  
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Abstrakt 

Författare: Anna Axelsson & Anna Wikfors 

Titel: Bildskapande i förskolan: En studie om pedagogers uppfattningar om bild utifrån 

tre olika typer av förskolor.  

Engelsk titel: Imagery in Preschool: A study about pedagogues opinions of imagery 

that’s based on three different types of preschools. 

Antal sidor: 33 sidor 

Syftet med studien är att utifrån begreppet bildskapande studera hur bild används som 

pedagogiskt verktyg på tre olika typer av förskolor. I inledningen beskrivs att bild har fått stå 

tillbaka i jämförelse med de förstärkta målområdena som matematik, naturvetenskap och 

teknik. En kvalitativ metod används där nio pedagoger intervjuas. De valda frågeställningarna 

är: Hur uppfattar pedagoger att de arbetar med bild i förskolan? Hur motiverar pedagoger bild 

i verksamheten, det vill säga är några specifika lärmål kopplade till metoden? Hur definierar 

pedagoger bild, det vill säga vad (hur), med vilket material arbetar barnen med då? Hur tänker 

pedagoger kring sin egen roll i barns bildskapande? Är det några skillnader hur olika typer av 

förskolor arbetar med bild?  I resultatet framkommer det att majoriteten av pedagoger arbetar 

med bild i förskolan samt att de kopplar bild till det fria skapandet i förskolans verksamhet 

vilket innebär att barn har tillgång till material och skapar på egen hand. Pedagogerna talar 

om bild som en form av berättande där samtalet får en betydelse genom att de ställer öppna 

frågor och har en dialog med barnen. Pedagogerna uppfattar bildskapande som processer 

istället för den färdiga produkten. I resultatet nämner pedagoger en variation av material som 

kan användas i arbetet med barns bildskapande i förskolan. Slutligen kan vi konstatera att 

pedagoger arbetar med bild i förskolan men att utbud och tillgänglighet av material skiljer sig 

mellan förskolorna. Det är intressant att uppmärksamma att pedagoger reflekterar över att bild 

kan ingå i de förstärkta målområdena.  

 

Nyckelord: Bildskapande, förhållningssätt, pedagog och material.   
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1. Inledning/bakgrund 

I dagens samhällsdebatt framhävs allt som ofta om vikten av att förstärkta målområdena 

matematik, naturvetenskap och teknik. I Skolinspektionens (2012) kvalitetsgranskning 

framhålls en förstärkning av dessa områden även i förskolan. Trots styrt fokus på matematik, 

naturvetenskap och teknik är vi intresserade av hur bild används som pedagogiskt verktyg i 

tre olika typer av förskolor.  

 

Vårt intresse är att undersöka hur pedagoger använder bild som ett pedagogiskt verktyg. 

Vidare är vi intresserade av pedagogers förhållningssätt till bild i förskolan, det vill säga deras 

synsätt och deras roll i barns bildskapande. Vi har uppmärksammat att området bild har fått 

mindre fokus i förskollärarutbildningen i jämförelse med områden som matematik, 

naturvetenskap och teknik. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett tecken på att 

bild har fått stå tillbaka för de förstärkta målområdena matematik, naturvetenskap och teknik. 

I kursen estetiska lärprocesser kom vi i kontakt med området bild och där fick vi syn på hur 

bilden kan utveckla barns förmågor. Bildskapande är ett begrepp som används i förskolans 

pedagogiska verksamhet, vilket Änggård (2005) använder sig av som begrepp när hon belyser 

bildskapande för barns utveckling. Genom bildskapande utvecklas barnens sociala, språkliga, 

kognitiva och känslomässiga förmåga.  

 

I Förskolans läroplan (Lpfö 98, rev.2010) framhålls att barn ska få uttrycka sig med hjälp av 

bild vilket innefattar skapande processer och kommunikation. Bild kan till exempel innebära 

form, konstruktion och användning av olika material. Ett intresse hos oss finns att ta reda på 

pedagogers uppfattningar om bildskapande och hur de arbetar med barns bildskapande i 

förskolan. Det kan vara av relevans att belysa förskolans miljö och material i relation till 

bildskapande. Skolinspektionens (2012) kvalitetsgranskning har visat indikationer på att flera 

förskolor inte har anpassade lokaler till förskoleverksamhet och att barnen har begränsad 

tillgång till material i de undersökta förskolorna. De framhåller att pedagogernas 

förhållningssätt kan påverka materialets tillgänglighet i förskolan. Materialets tillgänglighet 

och hur förskolans miljö är utformad lyfter Nordin Hultman (2004) fram i sin studie. Hennes 

studie riktas mot förskolans miljö och vilka möjligheter som material och aktiviteter kan 

skapa mening för barn.  

 

Vår förhoppning är att denna studie ska väcka inspiration och nyfikenhet hur bildskapande 

kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att stimulera barns lärande och utveckling i 

förskolan. Studien är även intressant för de som arbetar med skapande verksamhet och som 

kommer i kontakt med bildskapande, samt de som vill se nya möjligheter att arbeta med bild. 

 

Vårt intresse som vi belyser i inledningen leder också fram till vårt syfte som vi har valt.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att utifrån begreppet bildskapande studera hur bild används som pedagogiskt verktyg 

på tre olika typer av förskolor.  

 Hur uppfattar pedagoger att de arbetar med bild i förskolan? 

 Hur motiverar pedagoger bild i verksamheten, det vill säga är några specifika lärmål 

kopplade till metoden? 

 Hur definierar pedagoger bild, det vill säga vad (hur), med vilket material arbetar 

barnen med då? 

 Hur tänker pedagoger kring sin egen roll i barns bildskapande? 

 Är det några skillnader hur olika typer av förskolor arbetar med bild?  
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3. Begreppsförtydliganden  

 

I följande avsnitt presenteras centrala begrepp som är relevanta för vår studie. Detta för att 

skapa en gemensam förståelse för begreppens innebörd och vad vi avser med begreppen i 

denna studie.   

 

Bildskapande: Förskolans läroplan Lpfö 98 (rev 2010) beskriver att bild kan innefatta 

skapande verksamhet som till exempel konstruktion och användning av olika material. I 

studien använder vi oss av begreppet bildskapande när vi vill förklara skapande verksamhet 

som innefattar någon form av bild. I studien utgår vi från Änggårds (2005) olika genrer när 

hon definierar bildskapande, vilket till exempel kan innefatta; teckningar, målningar, kollage, 

konstruktioner, lerbilder, lekskrifter och kartor. I studien kommer vi vara öppna till vad som 

avses med bildskapande för att skapa en uppfattning av vad bildskapande kan vara i förskolan.  

 

Två- och tredimensionellt: Tvådimensionellt är ett begrepp som beskriver att foto eller bild 

har en riktning på höjden eller längden. Tredimensionellt är ett föremål som ger ett intryck av 

ett djup som till exempel en pyramid (Nationalencyklopedin, 2000). Vi kommer använda oss 

av begreppet då vi utgår från att bildskapande kan vara till exempel konstruktioner och 

lerbilder.  

Ateljérista: I Reggio Emilia inspirerade förskolor är det vanligt att arbeta med skapande i 

ateljéer där pedagoger ofta har ett nära samarbete med en Ateljérista i verksamheten. 

Ateljérista är en pedagog som har hand om den skapande verksamheten på Reggio Emilia 

inspirerade förskolor. I verksamheten får Ateljéristan en roll att handleda andra pedagoger i 

barns skapandeprocess och är ofta specialutbildad på olika områden som bild, drama och 

musik. I vår studie är begreppet centralt då en av våra respondenter är utbildad till Ateljérista 

(Häikiö, 2007).  

 

Temaarbete och projekt: Häikiö (2007) menar att projekt innebär att pedagoger arbetar 

utifrån olika steg för att kunna genomföra ett tema i förskolan. Temaarbete handlar om ett val 

av ett arbetsområde som förskolan vill arbeta med. Projekt är inriktat på processen med en 

tydlig början och ett slut med fokus på resultat och en produkt. Projekt kan beskrivas som en 

metod till skillnad från temaarbete som handlar om ett innehåll. Det är vanligt att dessa två 

begrepp beskrivs som samma arbetsprocess (Häikiö, 2007). Begreppen är centrala i vår studie 

då vi har intervjuat pedagoger som arbetar utifrån tema och projektform.   

 

Reggio Emilia inspirerad förskola: Detta begrepp är återkommande i vår studie då 

pedagoger från Reggio Emilia inspirerade förskolor har deltagit i studien. Förskolor som 

arbetar utifrån Reggio Emilia inspirerat arbetssätt lägger stor vikt vid skapande verksamhet 

där bildskapande har en central del i förskolan. Reggio Emilia är en filosofi som utvecklades i 

Italien och har blivit ett arbetssätt som är allmänt känt inom förskolans värld. I Reggio Emilia 
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inspirerade förskolor är begreppet Barn har hundra språk centralt, vilket betyder att barn har 

många olika uttryckssätt i lärandet där kreativitet kan utveckla barns förmågor (Häikiö, 2007).  

 

Uteförskolor: Med begreppet uteförskolor menar vi förskolor som bedriver sin pedagogiska 

verksamhet utomhus. Szczepanski och Dahlgren (2011) skriver om utemiljön som en resurs 

för barns lärande och utveckling. Vilket vi också uppfattar att pedagoger i uteförskolor ser 

utemiljön som en tillgång i barns lärande samt utifrån området bild.  

 

Traditionell förskola: Förskola utan uttalad pedagogisk profil som till exempel (musik, bild 

och uteförskola). Änggård (2005) uttrycker att bild är ett område i förskolans verksamhet där 

det också har en stark tradition. Vi har förstått det som att bild är ett arbetssätt som traditionell 

förskola kontinuerligt arbetar med i verksamheten.  

 

Barnperspektiv: Med detta begrepp menar vi att det finns olika synsätt på föreställningen om 

barnet som person, vilket kan påverka pedagogers bemötande gentemot barnet. Johansson 

(2003) delar in synsättet utifrån barn är medmänniskor, vuxna vet bättre och barn är 

irrationella. Barn som medmänniskor utgår ifrån att barn har egna intentioner, egna behov 

och förmågor. Något som även är centralt är barnens erfarenheter. Vuxna vet bättre utgår ifrån 

barnets bästa utifrån vuxnas struktur och perspektiv. Barn är irrationella utgår ifrån att barn 

agerar planlöst och utan mening. De olika synsätten är statiska och som pedagog går det att 

befinna sig i de olika synsätten beroende på situation. Begreppet är relevant då pedagogerna i 

studien talar om barnperspektivet i samband med deras roll i barns bildskapande.  
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4. Tidigare forskning  

I tidigare forskning om bildskapande i förskolan utgår vi från avhandlingar och artiklar från 

2000-talet. Vi är medvetna om att beskrivningen inte är heltäckande utan att vi har gjort ett 

urval som är relevant till vårt syfte som är att utifrån begreppet bildskapande studera hur bild 

används som pedagogiskt verktyg på tre olika typer av förskolor.  

Det urval som beskrivs grundar sig på olika definitioner av begreppet bildskapande. Änggård 

(2005) beskriver bild utifrån en vid definition. Vidare beskrivs skapande i uteförskolor. Vi har 

valt att titta närmare på pedagogers arbetssätt med specifikt fokus på bild från förskolor med 

följande pedagogiska inriktningar; Reggio Emilia inspirerade förskolor, uteförskolor och 

traditionell förskola. Anledningen till att vi valde ovanstående inriktningar var för att ta reda 

på pedagogers beskrivningar av deras arbetssätt kring bildskapande.     

I följande avsnitt kommer vi att beskriva tidigare forskning om bildskapande i förskola och 

skola under följande rubriker; Bildskapande i förskolan, Pedagogernas förhållningssätt till 

bildskapande, Konstnärliga erfarenheter, Material och den fysiska miljön i förskolan. 

Gemensamt för artiklar och avhandlingar är att de betonar bildskapande som ett arbetssätt i 

förskola/skola samt en artikel om bild i samarbete med konstgallerier. Det som skiljer dem åt 

är att de har olika ingångsvägar som kommer redovisas i nedanstående underrubriker. 

4.1 Bildskapande i förskolan 

Bildskapande har en stark tradition i förskolans verksamhet (Änggård, 2005). Tidigare 

forskning har studerat bildskapande utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och att 

barnen utgår från olika stadier i sitt bildskapande. Änggård (2005) har en annan infallsvinkel 

då hon har undersökt barns meningsskapande i bildaktiviteter med fokus på barns processer 

och agerande i bildskapande. Bachtins genrebegrepp som är beskrivet i Änggård (2005) 

betonar betydelsen av kommunikation och dialog i olika mänskliga aktiviteter. Förskolan är 

exempel på en sådan mänsklig aktivitet där olika genrer förekommer. Bild kan ses som en 

genre. Med hjälp av olika genrer kan människan uttrycka sig. Enligt Änggård (2005) 

påminner Bachtins genrebegrepp om Vygotskijs tankar då barn i sociala sammanhang tar del 

av kulturen genom språket. Teckensystem blir som ett verktyg för människan att delta i 

samhället. Den rådande kulturen påverkar hur barn tillägnar sig grafiska system. För barn 

tenderar bildskapande att bli en kollektiv process. Bildskapande handlar om att skapa bilder 

tillsammans med andra barn, det vill säga en kamratkultur. Vilket kan krocka med vuxnas 

föreställningar om bildskapande som betraktar det som en individuell process (Änggård, 

2005).  

 

Änggårds (2005) resultat visade att barnen använder sig av olika genrer i sitt bildskapande 

vilket kan ha många funktioner för barnen i förskolan genom utforskande av material, 

berättande, tillverka något till en lek och skapa något dekorativt. Sammantaget har estetiska 

aspekter en viktig funktion när barnen använder sig av genrer. En vanlig genre inom förskolan 

är teckningar som innefattar ritade bilder. Material som används är pennor, kritor och 

fiberspetspennor. Två andra genrer är kartor och lekskrifter. Kartorna behöver inte alltid 
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föreställa verkligheten. Lekskrifter karaktäriseras av att barnen leker med tecken som siffror 

och bokstäver när de skapar bilder. En annan genre är målningar. Dessa bilder skapas med 

hjälp av vattenfärg och flytande färg. De kan vara experimentella, dekorativa och berättande. 

Kollage är en annan genre som karaktäriseras av att olika bilder klistras på ett papper. Det är 

vanligt att olika material används som till exempel garn, flirtkulor, glasspinnar och glitter. En 

annan genre är konstruktion som karaktäriseras av att representera artefakter, människor och 

figurer. Material som används i samband med konstruktioner är papper, kartong, garn, pinnar 

och mjölkkartonger. Inom konstruktioner hör experimenterade konstruktioner. Utmärkande 

för denna konstruktion är att barnen inte alltid har en speciell tanke med skapandet utan fokus 

ligger på utvecklandet. Slutligen beskriver Änggård (2005) lerbilder som en genre. 

Utmärkande för genren är att barnen använder sig av saltdeg eller playdoo som material. 

Barnen leker med materialet i ett lekprojekt som kan handla om att barnen bakar eller laga 

mat ofta inspirerade av hushållet.  

4.2 Bildskapande i uteförskolor 

Szczepanski och Dahlgren (2011) har i sin empiriska studie redovisat lärares uppfattningar av 

lärande och undervisning utomhus. I sin studie kommer han fram till att utomhuspedagogik är 

ett mångfasetterat begrepp med en tydlig anknytning till plats, miljö och hälsa. I resultatet 

visade det att respondenterna lyfte fram vikten av autenticitet, det vill säga att miljön kan 

bidra till lärandet genom att uppleva på plats. Det framkommer även i resultatet att 

framträdande ämnen inom utomhuspedagogik är naturorientering och matematik. Mindre 

framträdande ämnen är språk, estetiska ämnen och samhällsorientering. Sammanfattningsvis 

visade studien att utomhuspedagogik har en stark koppling till olika objekt, olika platser och 

olika sätt att lära. Utmärkande för utomhuspedagogiken är betydelsen av 

förstahandserfarenheter, rörelsen, sinnesupplevelser och social gemenskap. Däremot är den 

tidigare forskningen begränsad om pedagogernas arbetssätt med bildskapande i uteförskolor. 

      

4.3 Pedagogernas förhållningssätt till bildskapande 

Häikiös (2007) och Lindahls (2002) avhandlingar poängterar att bildskapande kan användas 

som ett problembaserat lärande i förskola och skolkontext. Gemensamt för de båda är att de 

fokuserar på samtalet mellan pedagog och barn. Vidare använder de sig av ett internationellt 

perspektiv på sin studie. Lindahl (2002) ger ytterligare en förklaring till begreppet 

problembaserat lärande vilket innebär att pedagogen är aktiv i processen genom att ställa 

frågor som utmanar till ett lärande för barnen. Till skillnad från Häikiö (2007) har Lindahl 

(2002) uppmärksammat det problembaserade lärande i de samtal som hon nämner som 

kreativa. De kreativa samtalen innebär att lärare ställer frågor till barnen som utmanar barnen 

till ett lärande. Hon har i sitt resultat utgått från pedagogernas förhållningssätt hur de samtalar 

med barnen och delat upp det i instrumentellt, reproduktivt och kreativt samtal. I det 

instrumentella samtalet har det framkommit att barnen antingen är passiva i 

kunskapskonstruktionen eller så skapar de kunskap på egen hand utan hjälp av pedagoger. Det 

reproduktiva samtalet kännetecknas av fråga-svar principen. Pedagogen skapar frågor efter 

sammanhanget och barnet svarar på ett sätt som förväntas av sammanhanget. Pedagogen har 

ett tydligt mål och det hindrar barnet från att komma med egna idéer. 
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Swann (2008) och Tarr (2001) har genomfört studier som behandlar Reggio Emilia filosofin 

utifrån pedagogernas förhållningssätt. Swann (2008) beskriver att pedagogerna i studien 

uppmärksammar barnens tidigare erfarenheter och spontana intresse när de arbetar med bild. 

Vilket också för deras bildskapande framåt i verksamheten. Tarr (2001) fokuserar på den 

fysiska miljön och beskriver att pedagogerna i studien är öppna till att klassrummen kan vara 

utformade på olika sätt där hon även belyser samarbetet mellan konstpedagoger och 

pedagoger. Samarbetet mellan konstpedagoger och pedagoger har en betydelse för lärandet. 

Då konstpedagoger stöttar barnen samt att de har en kommunikation om barnets lärande med 

pedagogerna. De skapar även miljöer som utvecklar barnens kreativitet och nyfikenhet. Tarrs 

(2001) och Swanns (2008) resultat beskrivs under rubriken material och den fysiska miljön i 

förskolan. Macrae (2007) skriver också om pedagogers förhållningssätt utifrån dialogens 

betydelse. Hon menar att barnen föreställer sig historier om bilder som de möter i vardagen. 

Då pedagogerna samtalar med barnen om bilderna uppstår det ett lärande. 

4.4 Konstnärliga erfarenheter  

Valet av artiklarna av Kroflic (2011) och McRae (2007) betonar båda betydelsen av att 

använda sig av konst med yngre barn. McRae (2007) undersöker om det är möjligt att 

använda konstutbildning med yngre barn som ett sätt att förstå sin omvärld. I studien ingår ett 

samarbete mellan Manchester city art gallery och universitetet i Manchester Metropolitan. 

Inledningsvis diskuterar hon dominerande influenser som påverkat konstutbildning för yngre 

barn. Därefter skriver hon fram Merleau-Ponty’s idéer om perception i samband med 

konstutbildning. Avslutningsvis analyseras barns reaktioner som sker på galleriet med hjälp 

av Merleau-Ponty. Hon menar att den traditionella konstundervisningen fokuserade på 

tecknande där den konstnärliga skickligheten har varit en viktig del i utbildningen. I slutet av 

1800-talet präglades konsten av att människan uttryckte sina inre känslor. Lärares synsätt på 

hur de ska förhålla sig till barnens bilder har därmed haft olika fokus under åren. På 1980-talet 

kom teorier om konstutbildning som lyfte fram de sociala, estetiska och kognitiva aspekterna i 

skapande där konst som ett självuttryck har fått en mindre framträdande roll inom 

konstutbildning. På Manchester city art gallery utvecklades idén om att konst kan främjas som 

ett verktyg för att tänka om sin omvärld. Barn, föräldrar och lärare fick delta på en 

rundvisning där en konstguide visade olika konstobjekt där barnen fick observera genom att 

titta på olika tavlor och statyer för att därefter få röra på de olika objekten. Efter 

rundvisningen fick barnen delta på en workshop där barnen fick experimentera med olika 

material. Resultatet visade att processen är betydelsefull i undervisning med yngre barn. 

Ytterligare en slutsats är vikten av att barnen får uppleva med sina sinnen och kroppen när de 

utforskar olika material. Avslutningsvis menar McRae (2007) att en öppen dialog med barn 

bidrar till olika perspektiv i lärandet.  

 

I Kroflics (2011) studie har det visat sig att konstnärliga erfarenheter kan fungera som ett 

pedagogiskt verktyg då det kan stimulera barns empatiska och kommunikativa förmåga. 

Studien har genomförts med förskolebarn från 1-5 år i Kindergarten Vodmat, Ljubljana i 

Slovenien. För att undersöka om konstnärliga erfarenheter kan uppmuntra barns empatiska 

förmåga fick förskollärare och konstnärer samarbeta och studera barns identitet vilket 
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innefattade barnens relationer till varandra, deras inställning till miljön i förskolan samt 

historiska traditioner. I studien användes konstnärliga uttryck som installationer, musik, dans, 

litterära texter och dramatisering. Förskollärare och konstnärer fick dokumentera barns 

lärprocesser där empirin utgjorde fältanteckningar och konstföremål skapade av barnen som 

deltog i projektet.  

 

Konstnärliga aktiviteter kan utgöra ett pedagogiskt verktyg för att främja barns empatiska 

förmågor som till exempel känslor. Detta har varit utgångspunkten för utbildningen som 

genomfördes på Kindergarten i Slovenien. I studien framkom att barn redan i förskoleåldern 

har förmågan att nå konstnärliga erfarenheter då barnen visade på kreativa sätt av att vilja 

skapa med bild. Dessutom visade barnen fantasi genom sin empatiska förmåga när de fick ta 

del av andra människors livshistorier, vilket bidrog till att konstnärliga erfarenheter blev ett 

sätt att prata om deras upplevelser. Resultatet visade att konstnärlig verksamhet främjar 

empati hos barn på förskolor och skolor vilket kan bidra till deras personliga, sociala och 

emotionella utveckling. 

4.5 Material och den fysiska miljön i förskolan 

Det är av relevans att belysa den fysiska miljön och material i tidigare forskning då detta kan 

ha betydelse för det valda syftet som är att utifrån begreppet bildskapande studera hur bild 

används som pedagogiskt verktyg på tre olika typer av förskolor.  Tarrs (2001) och Swanns 

(2008) studie omfattar Reggio Emilia filosofin. Tarrs (2001) syfte med studien är att jämföra 

den fysiska miljön på olika förskolor med yngre barn. Studien har genomförts i USA, Canada 

och Italien. Barnen som deltar i studien är i femårsåldern. De tillhör Kindergarten och ska 

börja First Grade i Canada och USA. Barnen som deltar i studien i Italien är i femårsåldern. 

De tillhör Reggio Emilia som är integrerad i Preprimary school där barnen är tre till sex år. 

Tarr (2001) använder estetiska koder som metodval. Det är en metod som lärare kan använda 

sig av när de värderar barns konstverk. Detta är ett begrepp som Tarr (2001) använder sig av 

när hon vill titta på hur miljön i klassrummet gestaltas. Utifrån Tarrs (2001) studie visade 

resultatet på att rummets utformning har betydelse för lärandet. I Italien visade det sig att en 

inbjudande miljö som har mycket bilder som till exempel kollage och tavlor kan inspirera 

barnen i deras lärande. I jämförelse med en skolinriktad miljö som bland annat finns i USA 

och Canada där barnets lärande begränsas genom kala väggar och långa korridorer. 

Swanns (2008) studie fokuserar på hur barn förhåller sig till olika material på en Reggio 

Emilia förskola. I studien deltar tolv förskolebarn i tre och fyra årsåldern. Över 90 % av 

barnen som deltog i studien kom från familjer med låg inkomst. Swanns (2008) resultat visade 

på att materialet har betydelse i den fysiska miljön. Barn som utforskade de fysiska 

egenskaperna i olika material fick mer kunskap om hur materialet kunde användas. I studien 

fick barnen utforska kollagematerial utifrån sina egna förutsättningar. När barnen utforskade 

kollagematerialet uppstod olika representationer som till exempel; symboler, bokstäver och 

konstnärliga uttryck. Hon observerade att barnen var mer intresserade av processen som 

exempelvis när barnen ritade och klistrade med kollagematerialet än den färdiga produkten.  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att processen är betydelsefull i barns 

bildskapande (Änggård 2005; MacRae 2007). Där dialogen är en viktig del när pedagoger och 
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barn samtalar med varandra (Häikiös 2007; MacRae 2007; Änggård 2005; Lindahl 2002). 

Bild kan också tillämpas i ett problembaserat lärande genom olika samtal (Häikiö 2007; 

Lindahl 2002). Vidare tillägger Änggård (2005) att dialogen också kan ses som ett berättande. 

Barns förmågor är en annan del av bildskapande som Kroflic (2011) diskuterar genom att 

barn som får erfarenhet av konstnärlig verksamhet utvecklar sin personliga, emotionella och 

sociala utveckling. Miljön är något som Tarr (2001) beskriver som betydelsefullt då en 

inbjudande miljö stimulerar barns lärande. En annan viktig aspekt är att barn får möjlighet till 

att utforska olika material (Änggård 2005; Swann 2008). Utifrån Szczepanski och Dahlgren 

(2011) är estetiska ämnen mindre framträdande i uteförskolor.  
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5. Teorianknytning  

Med utgångspunkt i studiens syfte som är att utifrån begreppet bildskapande studera hur bild 

används som pedagogiskt verktyg på tre olika typer av förskolor kommer vi i följande avsnitt 

presentera lärande och utveckling utifrån det sociokulturella perspektivet. Vilket vi använder i 

vår analys och tolkning av resultatet. Inledningsvis beskrivs sociokulturella perspektivet 

utifrån Säljö (2000) och Vygotskij (1995). Vidare beskrivs Änggårds (2005) definition av 

bildskapande och att hon har använt sig av det sociokulturella perspektivet.  

5.1 Lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv  

Säljö (2000) skriver om lärande och utveckling utifrån det sociokulturella perspektivet. Han 

skriver om kulturens betydelse som människan får genom att samspela med andra i sin 

omgivning. Människan förhåller sig till sin omvärld med hjälp av olika redskap som hon eller 

han har utformat genom tiderna. Redskap kan till exempel vara verktyg, instrument och teknik 

som utvecklas beroende på hur samhället ser ut. Med hjälp av dessa redskap kommunicerar 

människan med omvärlden.  Säljö (2000) kallar dessa redskap för artefakter. Människan har 

samlat på sig erfarenheter som används för de nya artefakter som skapas. En artefakt kan vara 

bild som uttryckssätt. Genom bildskapande kan barnen uttrycka sina tankar och på så sätt 

kommunicera detta med andra barn och vuxna.  En annan artefakt är språket som används för 

att skapa och ta till sig kunskap. Med hjälp av språket kan människan strukturera information 

utifrån begrepp och kategorier som till exempel likheter och skillnader mellan färg och form. 

Språket har även betydelse för när människan samspelar och kommunicerar med andra 

individer i olika sammanhang och på så sätt tillägnar sig kunskap. Centralt för det 

sociokulturella perspektivet är att människan kommunicerar och integrerar både individuellt 

och i grupp, vilket får en betydelse för lärandet. Mediering är ett annat begrepp som Säljö 

(2000) benämner som ett sätt för människan att uttrycka sin kunskap med hjälp av de olika 

artefakterna. Det kan förklaras som människans tänkande och hur saker och ting kan 

föreställas som påverkas av kulturen hon eller han lever i. Människan kommer huvudsakligen 

i kontakt med sitt tänkande i samband med artefakter.  

Tidigare nämndes språkets betydelse för kommunikation. I samspel med andra kan barn 

tillägna sig kunskap i olika sammanhang. Säljö (2000) menar att behärska en viss färdighet 

innebär att förskolebarnet förstår en kommunikativ praktik. Det kan till exempel vara att rita. 

Ett annat begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen 

som kan kopplas till kommunikation. Det kan exempel vara när en lärare lägger 

kunskapsnivån en nivå över barnets kunnande. Barnet utmanas då i sitt lärande. Skolan får en 

viktig roll i barnets intellektuella och social utveckling i och med den proximala 

utvecklingszonen. Säljö (2000) menar att lärandet i skolan är centralt i undervisningen. I 

skolan finns det ofta ett syfte med de aktiviteter som sker i verksamheten, det vill säga att 

barnen ska lära sig något av ämnet. Skolan är en institution där lärare och barn agerar och 

kommunicerar i olika situationer. En viktig aspekt i lärandet är samtalet. Samtalet leder till en 

kollektiv process där vi kan utbyta tankar och erfarenheter. Faktorer som påverkar lärandet är 

verksamheten, lokaler, material och lärarens sätt att pröva kunskaper. Lärarens synsätt 

påverkas av teorier om lärande och utveckling samt den rådande kulturen i samhället som 

påverkar tankesättet i vardagen.  
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Barns fantasi och kreativitet påverkar barns bildskapande i det sociokulturella perspektivet 

(Vygotskij, 1995). Fantasin grundar sig på barnens tidigare erfarenheter. Skapande beskrivs 

utifrån skolbarn och utgår till en början från ritande. Avslutningsvis nämns en definition av 

bildskapande som till exempel konstruktioner, ritningar och modeller. I den traditionella 

undervisningen finns det en uppfattning att skapande innefattar de konstnärliga områdena som 

exempelvis bild. Vidare beskriver författaren bild som en betydelse för barns uppmärksamhet 

och intresse eftersom det finns utrymme för deras fantasi. Kreativitet beskrivs som ett 

skapande av något nytt. Människan har en förmåga att skapa kreativitet genom att tänka sig in 

i framtiden oberoende av de erfarenheter som hon eller han bär med sig. Däremot finns det en 

del av kreativiteten som beskrivs som återskapande vilket innefattar att människan ritar 

utifrån ett minne eller erfarenhet som hon eller han bär med sig.  

5.2 Änggårds definition av bildskapande 

Änggård (2005) utgår från det sociokulturella perspektivet i sin definition av bildskapande. 

Hon menar att tidigare utgick barnens bildskapande från Piagets utvecklingsstadier när 

pedagoger tolkade barnens bilder. Det vill säga att barnen gick igenom olika stadier i deras 

bildutveckling. Första stadiet målar barnen abstrakt som exempelvis streck och i det sista 

stadiet målar barnet realistiskt. Änggård (2005) menar att barnen utgår från repertoarer när de 

skapar bild. Barnens bildskapande styrs inte av bestämda stadier utan går in i varandra. Barns 

bilder kan tolkas utifrån olika genrer som kommer från genrebegreppet som myntades av 

Bachtin. I förskolan kan genre till exempel vara teckningar, målningar, kollage, 

konstruktioner, lerbilder, lekskrifter och kartor. De genrer som beskrivs kan ha olika 

funktioner i förskolan. Viktiga funktioner som framkommer är utforskande av material, 

berättande, tillverka något till en lek, och skapa något dekorativt. Estetiska aspekter är en 

annan viktig funktion när barnen använder sig av genrer. Skapandet kan styras av materialval 

och vuxnas förväntningar på barn. Änggård (2005) menar att vi vuxna ofta ser barnens bilder 

som dekorativa och något fint som ska hängas upp på förskolans vägg. Bildskapandet tenderar 

då att blir prestations- och resultatinriktat för barnen. En annan utgångspunkt menar hon är att 

rikta fokus på processen och vad som sker i samspelet mellan barn och vuxna i bildskapandet. 

5.3 Användning av teori  

Det sociokulturella perspektivet är centralt för studien. Säljö (2000) ger en beskrivning av det 

sociokulturella perspektivet med inriktning på lärande och utveckling. Med begreppen 

artefakter, mediering och den proximala utvecklingszonen tolkas de utsagor som 

respondenterna uttryckt om bildskapande. Artefakter kan användas med hjälp av hur 

pedagoger beskriver hur de förhåller sig till olika material. Mediering kan innefatta hur 

pedagoger berättar att barnen uttrycker kunskap med hjälp av olika material som de använder 

sig av och pedagogers tankar kring bildskapande. Den proximala utvecklingszonen får 

betydelse i studien huruvida pedagoger beskriver deras roll i bildskapande genom samtal och 

kommunikation. Vygotskij (1995) beskriver det sociokulturella perspektivet utifrån barns 

kreativitet och fantasi i bildskapande, vilket är relevant för vår studie som fokuserar på 

pedagogers uppfattningar om bildskapande. Änggårds (2005) definition av bildskapande 

kommer användas i studien av pedagogers uppfattningar om bild i förskolan. Perry och Wolf i 

Änggård (2005) grundar sina tankar på en förståelse för att bildskapande kan omfattas av 



 

17 

 

olika former och funktioner. Det kan vara utforskande av material, berättande, tillverka något 

till en lek, och skapa något dekorativt. 
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6. Metod 

I följande avsnitt redogör vi för intervju som metod samt hur vi kommer att tolka våra svar 

med hjälp av hermeneutiken. Vi beskriver också vårt tillvägagångssätt, det vill säga hur vi har 

genomfört undersökningen och kritik som kan riktas mot vår valda metod. 

 

Med utgångspunkt i studiens syfte som är att utifrån begreppet bildskapande studera hur bild 

används som pedagogiskt verktyg på tre olika typer av förskolor har vi valt att använda en 

kvalitativ metod. Inledningsvis diskuterade vi att använda oss av en metodkombination och då 

genomföra observationer, inhämta pedagogers planeringar i samband med ett fåtal intervjuer. 

Kihlström (2007) beskriver observation som är beskrivningar av det vi ser och då får man inte 

reda på respondentens uppfattning. När vi resonerade om att använda oss av en 

metodkombination insåg vi att det skulle vara tidskrävande som också Denscombe (2009) 

lyfter som en nackdel i metodkombination. Vi valde att använda oss av intervjuer för att 

uppmärksamma pedagogers uppfattningar om bild i förskolan vilket Denscombe (2009) 

skriver fram som en kvalitativ och användbar metod när forskaren söker information om 

respondentens uppfattningar och åsikter. Valet av intervju som metod grundar sig på att 

respondenterna har möjlighet att berätta om sina erfarenheter i större utsträckning. Det är 

också anledningen till att vi inte har valt att använda oss av enkäter. Vi är intresserade av 

pedagogers uppfattningar om bild som arbetssätt i förskolan.  

Vi funderade på hur vi skulle utforma intervjufrågorna och valet stod mellan ostrukturerade 

och semistrukturerade intervjufrågor. Denscombe (2009) förklarar ostrukturerade intervjuer 

som när intervjuaren utgår från ett ämne och sedan låter respondenten utveckla svaren. 

Problematiken som möjligtvis kan uppstå under ostrukturerade intervjuer är att samtalet flyter 

över på ett annat ämne vilket kan innebära att vi inte får svar på vårt syfte. Under vår 

utbildning till förskollärare har vi begränsad erfarenhet av intervjumetodik. Kihlström (2007) 

skriver att många upplever att det är svårt att intervjua och att det behövs mycket övning i 

intervjumetodik. Därför tog vi beslutet att frångå ostrukturerade intervjuer då det kan krävas 

en del erfarenhet av intervjumetodik för att hålla sig till ämnet. 

Det som vi upplevde att vi saknade i ostrukturerade intervjuer är tillgången till öppna frågor. 

Därför beslutade vi oss för att använda semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2009) 

skriver att semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att ha förutbestämda ämnen som ska 

behandlas under intervjun. Vi kommer under intervjun att fokusera på att lyssna till 

respondenten och utveckla följdfrågor beroende på vilken riktning samtalet tar. Vårt mål med 

intervjuerna är att respondenterna ska få möjlighet att utveckla sina tankar under intervjun.   

När vi väl hade bestämt oss för att genomföra semistrukturerade intervjuer stod valet mellan 

gruppintervjuer och personliga intervjuer. Till en början fastnade vårt intresse på att 

genomföra gruppintervjuer. Anledningen till att gruppintervjuer fångade vårt intresse var för 

att ta del att flera förskollärares uppfattning vilket hade kunnat ge studien ett större urval. Det 

är också något som Denscombe (2009) lyfter att gruppintervjuer ökar variationen genom att 

forskaren tar del av flera respondenters uppfattningar och erfarenheter. Slutligen valde vi bort 

gruppintervjuer på grund av att det kan vara svårt att lösa intervjuerna praktiskt i förskolorna. 

En gruppintervju skulle innebära att flera pedagoger behöver gå ifrån verksamheten vilket 
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skulle kunna innebära att pedagoger väljer att avböja intervjun då det behövs pedagoger i 

verksamheten.  

Valet av semistrukturerade intervjuer föll därför på personliga intervjuer som Denscombe 

(2009) förklarar att enbart forskaren och respondenten har ett samtal. En anledning till att vi 

valde personliga intervjuer var för att kunna urskilja pedagogers idéer eftersom vi endast har 

en respondent att fokusera på vilket också Denscombe (2009) betonar i de personliga 

intervjuerna.   

6.1 Metodologisk ansats 

I vår studie använder vi en hermeneutisk ansats. Av den anledningen för att vi behöver tolka 

respondenternas svar utifrån intervjuerna. Allwood och Erikson (2010) skriver om en 

hermeneutisk vetenskapssyn som handlar om läran om tolkning. I forskning behöver 

forskaren förstå relationen mellan delarna och helheten. När vi tolkar våra svar ställer vi det i 

relation till relevant forskning inom området för bildskapande. Då vi tolkar respondenternas 

svar i relation till aktuell forskning kan det öka förståelsen till respondenternas svar. Med 

hjälp av ljudinspelningarna kan vi vara närvarande och på så sätt skapa en förståelse för det 

pedagogerna uttrycker. Därefter transkriberar vi materialet vilket skapar en gemensam 

förståelse för vår insamlade empiri. Vidare skriver Allwood och Erikson (2010) om den 

hermeneutiska cirkeln som innefattar en djupare förståelse för olika delar och helheter som 

sker när det skapas en gemensam mening för innehållet. Vi kategoriserar resultatet utifrån 

respondenternas svar vilket även sker i analysen och diskussionen. Det medför att tolkningen 

är en pågående process under arbetets gång vilket också skapar en ökad förståelse för delar 

och helheten i empirin. 

6.2 Forskningsetiska överväganden 

I genomförandet av intervjuer har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) 

individskyddsprinciper som är följande; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Till en början kontaktade vi förskolechefer till 

fem förskolor. I fyra av fem förskolor uttryckte förskolecheferna att de skulle kontakta 

förskollärarna och sedan återkomma med svar. Förskolecheferna gjorde ett urval över vilka 

förskollärare som skulle delta i studien. Den ena förskolechefen uttryckte att vi kunde 

kontakta den ena förskolan utan förskolechefens inverkan.  När vi hade pratat med 

förskolecheferna och de givit sin tillåtelse till studien kontaktade vi pedagogerna och 

berättade om undersökningens syfte som Vetenskapsrådet (2002) skriver fram som 

informationskravet. Via telefonkontakt frågade vi pedagogerna om det var av intresse att delta 

i studien vilket pedagogerna gav sitt samtycke till som omfattas av samtyckeskravet. I studien 

har vi också tilldelat pedagogerna fiktiva namn och anonymiserat förskolor vilket vi också 

informerade pedagogerna om som omfattas av konfidentialitetskravet. Informationen som 

respondenterna tilldelat oss kommer endast användas till undersökningen vilket omfattas av 

nyttjandekravet. I samband med intervjun lämnade vi ett missivbrev (se bilaga) till 

pedagogerna som behandlar de forskningsetiska principer och hur vi hanterar dessa principer. 

Pedagogerna fick underteckna med namn vilket är ett skriftligt samtycke. I missivbrevet var 

vi också tydliga med att informera respondenterna att de får avbryta sin medverkan i intervjun 

vilket också är en del i samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002).    
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Innan vi genomförde intervjuerna reflekterade vi över hur vi skulle bemöta pedagogerna 

under intervjutillfällena. Beroende på hur vi ställer frågor kan det komma att påverka 

intervjun. Vi bestämde oss för att försöka hålla oss neutrala till pedagogerna vi intervjuade 

genom att ställa öppna frågor och att vi tänkte på hur vi agerade med kroppsspråket. 

Herméren (2011) skriver att det krävs en reflektion för att bli medveten om sitt etiska 

förhållningssätt. Etik handlar om att forskaren reflekterar över sitt handlade och uttrycker det 

med ord.   

6.3 Urval  

Vi har gjort ett urval genom att intervjua åtta förskollärare och en ateljérista om deras tankar 

kring bild i förskolan. Intervjuerna har ägt rum på fem förskolor varav; två uteförskolor, två 

Reggio Emilia inspirerade förskolor och en traditionell förskola. Fyra förskolor är kommunala 

och en förskola är i privat regi. Urval av förskolor har gjorts med utgångspunkt för att ta reda 

på pedagogers uppfattningar om bild utifrån förskolans pedagogiska inriktningar.  Detta för 

att kunna skapa en variation i respondenternas intervjusvar. Ett annat urval som vi har gjort är 

att intervjua fem förskollärare som arbetar med barn i åldern 3-5 år och fyra förskollärare som 

arbetar med barn i åldern 1-3 år. Eftersom vårt fokus i studien var på pedagogiska inriktningar 

har vi valt att inte utgå från kön och ålder på pedagogerna. Samtliga förskolor ligger i en 

medelstor stad i södra Sverige och är belägna i stadsmiljö och landsbygd.  

6.4 Genomförande 

Vi har använt oss av rubrikerna vad är bildskapande för pedagogen och pedagogens roll i 

bildskapande i intervjuguiden (se bilaga). När vi utformade frågor utifrån dessa teman utgick 

vi ifrån vad pedagogerna kunde tänkas svara. Eftersom vi är intresserade av hur pedagoger 

tänker kring bild i förskolan valde vi att formulera öppna frågor som riktar sig till 

pedagogernas arbetssätt. Vilket stämmer överens med det Kihlström (2007) skriver om att 

frågor i en kvalitativ intervju bör vara öppna med en svag struktur. 

 

Intervjuerna har genomförts på förskolorna i avskilda rum. Vi har använt oss av 

besöksintervjuer som Lantz (2011) menar att intervjuaren besöker respondenten på plats. Vi 

valde att genomföra intervjuerna på plats på grund av att undvika missförstånd i 

kommunikationen. Om frågorna hade varit otydliga fanns en möjlighet att då upprepa 

frågorna på plats något som också Lantz (2011) betonar med användningen av 

besöksintervjuer. Totalt genomfördes nio intervjuer. Vi delade upp intervjuerna och 

genomförde fyra intervjuer var. På grund av jämn fördelning beslutade vi oss för att 

genomföra den sista intervjun tillsammans med Ateljéristan. Hon gav oss en muntlig tillåtelse 

att genomföra intervjun gemensamt. Under intervjuerna använde vi oss av ljudupptagning för 

att senare kunna ta del av det som respondenterna har uttryckt, som Kihlström (2007) belyser 

som en väsentlig del när intervjuaren använder sig av ljudupptagning.  

 

Vår plan var att göra personliga intervjuer. Under den första intervjun åkte vi gemensamt till 

förskolan för att intervjua varsin pedagog. På grund av personalbrist blev en intervju försenad. 

Vilket bidrog till att vi genomförde början av den ena intervjun tillsammans. Senare tillkom 

den andra pedagogen. Det blev ett avbrott när den andra pedagogen tillkom. Eftersom den ena 
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av oss behövde avvika från den gemensamma intervjun för att starta upp intervjun med den 

andra pedagogen. När vi har lyssnat igenom transkriberingen upplever vi att det inte har 

påverkat intervjun. Av de resterade sju intervjuerna upplever vi att det inte har tillkommit 

några hinder som kan ha påverkat resultatet.  

6.5 Bearbetning av det insamlade materialet 

I bearbetningen av det insamlade materialet började vi med att lyssna till intervjuerna och 

transkribera vad respondenterna uttrycker. Vi gör valet att inte transkribera nickningar, pauser 

och hummande. Därefter genomförs en utskrift av intervjuerna som nämnts tidigare används 

hermeneutisk ansats i studien. Det sker en kontinuerlig tolkning genom att vi redan tolkar 

respondenterna första gången vid intervjutillfället. Vilket även Allwood och Erikson (2010) 

menar att fenomen aldrig kan tolkas färdigt. Tolkningen fortsätter när vi skriver ner vad 

respondenter uttrycker och tolkningen fortsätter ytterligare när vi bearbetar intervjusvaren i 

resultatdelen.  När vi har insamlat vår data som omfattar nio intervjuer kommer vi koda 

materialet genom att placera svaren i de olika teman som vi har formulerat när vi utformade 

intervjufrågor. Denscombe (2009) förklarar att kodning innebär när forskaren hittar 

gemensamma hållpunkter för det insamlade materialet och kan koda dessa till en omfattande 

kategori.  De teman som vi använder oss av när vi placerar in svaren är; Vad är bildskapande 

för pedagogen och pedagogens roll i bildskapande. I de olika teman kommer vi att söka efter 

sådant som pedagoger återkommer till och det kan utgöra specifika kategorier som är 

följande; Bild i förskolan, Material, Planerade och spontana bildaktiviteter och Pedagogens 

roll i barns bildskapande. Denscombe (2009) skriver att när en kodning har genomförts 

behöver forskaren fokusera på väsentliga kategorier.  Resultatet presenteras i text och 

stapeldiagram. Vidare skriver författaren att kvalitativ data kan redovisas i visuella bilder. Vi 

väljer att använda stapeldiagram som en visuell bild för att tydliggöra resultatet för läsaren.   

 

6.6 Metodkritik 

Genom att använda sig av enbart en forskningsmetod som personliga intervjuer kan det 

innebära en viss begränsning eftersom det ger en större trovärdighet om en studie 

kompletteras med flera forskningsmetoder. Om en studie kompletterats med observation kan 

det ge en större trovärdighet. Observationer kan visa på hur bildaktiviteter sker i förskolan. 

Metoderna hade kunnat komplettera varandra som Denscombe (2009) skriver fram som en 

fördel för att öka studiens trovärdighet. En nackdel med att genomföra intervjuer var för sig är 

att den som intervjua inte hinner anteckna respondentens kroppsspråk som kan innebära en 

komplettering till ljudupptagning.  
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7. Resultat  

I följande avsnitt redovisas resultatet av våra intervjuer. Syftet är att utifrån begreppet 

bildskapande studera hur bild används som pedagogiskt verktyg på tre olika typer av 

förskolor.  

Resultatet kommer att redovisas tematiskt under olika teman. Det första temat är Bild i 

förskolan och det är en sammanfattning av pedagogers tal om vad bild kan vara i förskolan. 

Det andra temat är Material som beskriver pedagogers uppfattningar om materialets utbud 

och tillgänglighet. Det tredje temat är Planerade och spontana bildaktiviteter som innefattar 

pedagogers tankar kring styrda eller öppna stunder av bildskapande aktiviteter. Det fjärde 

temat utgör Pedagogens roll i barns bildskapande och beskriver samtalets betydelse.  

7.1 Bild i förskolan 

Samstämmigt mellan alla svaren oavsett pedagogik är att pedagogerna är öppna till vad bild 

kan vara i förskolan. Sex av de nio pedagogerna kopplar bild till att måla i förskolans 

verksamhet. Pedagogerna berättar om bild i samband med det fria skapandet. Det innebär att 

barnen har möjlighet att skapa på egen hand och att de har tillgång till material. När 

pedagoger berättar för oss om det fria skapandet resonerar de kring utforskande av material.  

Pedagoger berättar att bild kan vara allt ifrån att barnen använder sig av penslar, färg, lera, 

pennor, naturmaterial och gips. En pedagog från en Reggio Emilia inspirerad förskola talar 

mer ingående om keramiklera som de använder sig av i förskolan. Vidare resonerar 

pedagogerna om utforskande av material där tre av nio pedagoger nämner bygg och 

konstruktion i samband med bildskapande. Pedagogerna berättar för oss   

 

Sanden är ju verkligen en bild där dem skapar grejer. (Pedagog uteförskola) 

 

Medan en annan pedagog berättar 

 

Att plocka fram själv eller att man erbjuds på deras nivåer, fysiskt i miljön och 

utmaning. (Pedagog uteförskola) 

 

En annan pedagog nämner  

 

Vi jobbar så också att vi liksom har mycket material utplacerat. Vi har bildäck, vi har 

plintar och vi har liksom vanliga brädor som barnen själva bygger och konstruerar med. 

(Pedagog uteförskola) 

 

Då pedagogerna berättar om olika material i relation till skapande leder de in oss till att 

bildskapande kan ses som ett berättande. Bild behöver inte alltid vara något som barnen skapa 

utan kan förmedla berättelser på olika sätt. Ateljéristan från en Reggio Emilia inspirerad 

förskola nämner ljusbordsmaterial som ett sätt att forma berättelser. Bilden som ett berättande 

i sagor är en form av ett berättande nämner två av de nio pedagogerna. Varav en pedagog 

berättar för oss 
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Vi använder ju bilder men då är det ju inte bilder som dem målar. Utan då är det ju 

bilder när vi är ute och går på våra promenader. Då har vi sagor uppsatta på träden. Då 

är ju det en form av bild också. Men det är ju inte den skapande bilden på samma sätt. 

(Pedagog uteförskola) 

 

Kamera och Ipad är uttryckssätt som två pedagoger berättar om i samband med bildskapande. 

Vilket kan kopplas till en form av berättande. Pedagoger ger exempel att barnen har möjlighet 

att titta på sina upplevelser som de har gjort under dagen genom Ipaden. Återberättande är 

något som framkommer från ytterligare två pedagoger. Två pedagoger nämner att foto eller 

bild kan vara en form av bild därav en av pedagogerna menar att foto kan förmedla något. En 

annan pedagog nämner att de använder sig av bilder i sångpåsar när de sjunger med barnen. 

Berättande är något som kan kopplas samman med språkets betydelse som två av 

pedagogerna nämner oavsett pedagogisk inriktning. 

 

Samtal och kommunikation nämner pedagoger som en del av bild i förskolan. Samtliga 

pedagoger på Reggio Emilia inspirerade förskolor berättar att de använder bilden som ett sätt 

att tänka. Det vill säga att kunna fördjupa barnens tankar med hjälp av bild i olika projekt. Två 

av nio pedagoger menar att bilden kan användas som ett uttryckssätt för känslor. 

 

Två pedagoger resonerar kring att bild kan gå in i många områden som bild, form och 

matematik i förskolan. Pedagogerna uttrycker att det är svårt att definiera vad bild kan vara då 

det är ett komplext begrepp. En pedagog uttrycker  

 

Det är runda saker, man bygger klossar, och det kan jag tänka att man även ser i bilder 

framför sig, att det blev en gubbe av dem kottarna, då har vi bild och form där. Plus att 

vi har fått in i mattetänket, att det är två armar, två ben, och två ögon. (Pedagog 

traditionell förskola) 

 

Medan den andra pedagogen resonerar vidare vad som räknas som bild och uttrycker 

 

Vi har utematte där dem lägger liksom mönster och sådär. En uppgift var att barnen 

skulle göra som en nöjespark alltså bygga upp det själva. Jag vet inte om man kan säga 

att det är en form utav bild men det är ju liksom som dem ser det hur det är i huvudet 

det skapar dem. (Pedagog uteförskola) 

  

7.2 Material 

Åtta av nio pedagoger oavsett pedagogisk inriktning berättar att de använder sig av 

naturmaterial i skapande. Genomgående för uteförskolorna är att pedagogerna ser 

utomhusmiljön som en tillgång i bildskapande. Där de använder naturen som ett rum för deras 

skapande. Fem av nio pedagoger oavsett pedagogisk inriktning nämner att de använder en 

variation av material. Material som nämns är kartonger, målarfärg, naturmaterial, oljefärg, 

akrylfärg, återvinningsmaterial, olika slags papper och trä. Samtliga pedagoger från Reggio 

Emilia inspirerade förskolor betonar en variation av materialet. En pedagog berättar att  
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Sen använder vi mycket sand, fröer, som vi blandar med färger för att få olika 

konsistenser. (Pedagog Reggio Emilia inspirerad förskola) 

 

Vi uppmärksammade en skillnad inom uteförskolorna där två av fyra pedagoger berättade att 

de har tagit ett ställningstagande till en giftfri förskola. Pedagogerna berättar för oss om hur 

det kan fungera att arbeta mot en giftfri förskola 

 

Vi har precis börjat med att jobba att det ska vara giftfritt. En helt giftfri förskola 

kommer man ju inte kunna bli. Man får ju välja bort delar. Så plastleksaker har man ju 

blivit lite mer sådär eller plastmaterial eller lite mer fundera kring. Plast som har varit 

tillverkad för tjugo år sen hade mycket mer sådana gifter som inte är godkända idag. 

Vad innehåller det? Måste vi ha det här? Kan vi ha något annat istället? Man försöker 

se lite andra möjligheter istället. Sedan är det ju mycket, mycket naturmaterial. 

 (Pedagog uteförskola) 

 

Samtliga intervjuade på Reggio Emilia inspirerade förskolor uttrycker en gemensam 

värdering kring materialets tillgänglighet. Det innebär att det ska finnas ett utbud av olika 

material framme. Ateljéristan från den Reggio Emilia inspirerade pedagogiken har ett 

annorlunda sätt att tänka kring materialets tillgänglighet gentemot de andra pedagogerna. Då 

hon menar att personalen tillsammans på förskolan har kommit fram till vad barnen ska 

erbjudas för material på avdelningarna. Hon beskriver följande 

 

För här är det så att i det här huset är det åldersindelat då. Så man börjar skola in en 

ettårsgrupp och så byter man avdelning för varje år. Och då flyttar man in på en ny 

avdelning och då bestämmer man inte själv hur det ser ut där. Utan det har vi kollektivt 

bestämt. Att det här har barnen rätt till. Även om inte jag tycker det är roligt att måla så 

har alla barn rätt till att måla. Så det finns miniateljéer på varje avdelning. (Ateljérista) 

 

Hon berättar att det även finns en stor ateljé där det erbjuds speciella material som exempelvis 

andra färger som inte finns i de andra ateljéerna.  

7.3 Planerade och spontana bildaktiviteter  

Samtliga pedagoger uttrycker att planerade bildaktiviteter är mer vuxenstyrda stunder där 

pedagogen har en bestämd tanke med vad barnen ska göra. Samtliga intervjuade på 

uteförskolorna talar om att använda bilden som en reflektion vilket sker i planerade 

aktiviteter.  Exempel som ges är att prata med barnen om hur naturen förändras och att ha en 

dialog med barnen kring exempelvis en bok som man läser och tillsammans upptäcka saker. 

En typ av reflektion är att barnen kan få måla om deras upplevelse efter att de har varit på 

utflykt eller att de tar med material till platsen.  

 

En skillnad som uppmärksammas i svaren från de Reggio Emilia inspirerade förskolorna är att 

de talar om projekt i samband med planerade bildaktiviteter. En pedagog nämner till exempel  
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Ibland så planerar vi ju när vi jobbar i projekt. Så planerar vi ju in, sedan kanske det 

inte alltid blir precis så som vi har tänkt. Men vi har ju ändå tänkt att det här ska vi 

erbjuda barnen. (Pedagog Reggio Emilia inspirerad förskola).  

 

Ateljéristan från en Reggio Emilia inspirerad förskola nämner även att i deras organisation 

finns hon tillgänglig på förmiddagarna då barnen kan komma till ateljén och jobba 

tillsammans med henne. Ibland kommer barnen spontant till ateljén eller så utgår hon utifrån 

barnens intressen där Ateljéristan erbjuder material och stöttar barnen i deras lärprocesser.   

 

Två pedagoger varav en är Ateljérista från de intervjuade Reggio Emilia inspirerade 

förskolorna talar om betydelsen av att barnen ska få gott om tid på sig när de skapar bild i 

samband med planerade bildaktiviteter. En pedagog berättar till exempel  

 

Jag tycker det där med tid och planering kan vara på lång sikt. Jag gillar inte när det går 

för fort. På två timmar ska trettio barn måla en vattenfärgsteckning. Det känner jag är 

för kort tid. Man kan få sitta en hel förmiddag om man vill. Just den där känslan att sitta 

med två barn en hel förmiddag, man kan samtala, man kan fråga vilka färger, vad målar 

du med, vet man att det är en pensel man håller i handen när man är 1-3 år? Det är 

jätteviktigt allt runtomkring, att inte stressa fram. (Pedagog traditionell förskola) 

 

En annan pedagog tar också upp om tid under barns skapandeprocess i förskolan. 

 

För att också ge dem det här med otroligt mycket tid. För få man går så går man alltid 

till något annat. Men är man kvar i rummet så har man ju också en möjlighet att 

återvända till det man ser, att det skulle jag också vilja lägga till. (Ateljérista) 

 

Samstämmigt mellan alla svaren oavsett pedagogisk inriktning är att spontana bildaktiviteter 

sker mer på barnens initiativ. Fyra av nio pedagoger pratar om materialets tillgänglighet i 

samband med spontana bildaktiviteter. Pedagogerna menar på att materialet ska finnas 

tillgängligt för barnen och att de själva ska kunna få hämta det material de vill skapa med. En 

pedagog från en uteförskola uttrycker  

 

Vi försöker ha både pennor och papper och material som barnen kan skapa med. Det 

har vi tillgängligt till barnen. (Pedagog uteförskola) 

 

 Medan en annan pedagog från en uteförskola menar att  

 

Balansen till att själva få hämta är ju ganska naturligt för under en hel dag händer det 

mycket på en förskola. […] Så det är ju hela tiden att man ha en tanke hur miljön är 

utformad och vissa grejer ska dem ha tillgängligt och vissa få dem fråga efter, men att 

de kan se att man kan hämta men att man måste be om hjälp av en vuxen. (Pedagog 

uteförskola)  

 

När pedagogerna berättar om planerade och spontana bildaktiviteter nämner en pedagog att 

bild i förskolan kan vara styrda och öppna stunder av skapande verksamhet. Hon beskriver att 
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de styrda stunderna kännetecknas av att pedagogerna plockar fram bestämda material. De 

öppna stunderna får barnen välja fritt bland material. Det är en pedagog från en uteförskola 

som uttrycker sig hur arbetet med barns bildskapande kan se ut när de arbetar utifrån ett tema. 

Hon menar att rollen som förskollärare är att kunna ge barnen fria ramar inom temat samtidigt 

som det finns en viss typ av styrning. 

7.4 Pedagogens roll i barns bildskapande  

Samtliga pedagoger berättar om bild i det fria skapandet och att deras roll blir att erbjuda 

barnen olika material som stimulerar till bildskapande. Tre pedagoger från uteförskolorna 

nämner i samband med deras roll att de behöver tänka på att få med bild i deras arbetssätt. En 

pedagog som arbetar på en småbarnsavdelning berättar att pedagogens roll är att visa hur 

olika material kan användas. Eftersom yngre barn har begränsad erfarenhet. Vidare nämner 

pedagoger om samtalets betydelse i deras roll.  Sju av de nio pedagogerna talar om att ha en 

dialog med barnen i deras bildskapande. En pedagog värderar öppenhet i dialogen med 

barnen. Hon berättar  

 

Man måste inte måla någonting. […] Att man försöker vara öppen. Vill du berätta 

någonting för mig om teckningen. Att man ställer öppna frågor istället. (Pedagog 

uteförskola)  

 

Tre pedagoger beskriver deras roll mer ingående till att erbjuda barnen olika material och 

tekniker. En utav pedagogerna berättar  

 

Dels att erbjuda att dem få uppleva många olika tekniker men också att släppa fri...det 

måste vara en frihet. Så att dem får undersöka teknikerna. Och där har dem ju förmågan 

att se nya vägar som jag inte vet. (Reggio Emilia inspirerad förskola)  

 

Ateljéristan från en utav Reggio Emilia inspirerade förskolan beskriver sin roll som två delar i 

barns bildskapande. Dels att erbjuda olika tekniker som exempelvis när barnen ska testa olika 

färger. Den andra delen som hon beskriver är att hon använder en dialog i barns bildskapande 

när de ska avbilda något. Ett exempel på avbildning är när barnen får rita av blommans olika 

delar.  

 

Tre pedagoger berättar för oss att inte göra bildskapande till en prestation. De nämner att man 

kan undvika det genom att ställa öppna frågor och bekräfta barnet. Varav en pedagog berättar 

exempel för oss hur man kan uttrycka sig 

 

Du kan göra ditt eget. Du behöver inte titta på vad kompisen gör. Du gör ditt eget. Att 

man får sitta där en stund i lugn och ro. (Pedagog uteförskola) 

Två av de tre pedagogerna nämner att en del av bildskapandet är att kunna göra det möjligt för 

barnen att vara stolta i sitt bildskapande. Det vill säga att det är viktigt att bekräfta barnet. En 

pedagog berättar  
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Man vill ju att dem ska ha en fin stund. Där dem njuter och är stolta över sin grej och 

där man kanske kan utveckla den och så. (Pedagog uteförskola) 

 

Medan en annan pedagog uttrycker   

 

Jag har i hela min uppväxt varit ganska osäker när det gäller just måla. Om man tänker 

måla. Det tar jag ju med mig till barn jag träffar idag då att försöka vara öppen liksom. 

Vilka fina färger du har målat med och vilken härlig teckning. Inte liksom, jaha vad har 

du målat?  (Pedagog uteförskola) 

 

I samband med förskollärarens roll i bildskapande lyfter två av nio pedagoger oavsett 

pedagogisk inriktning att det finns ett läroplansuppdrag där det finns strävansmål som 

omfattar bild. Det leder vidare till att utgå från barnperspektivet vid arbetet med bild i 

förskolan. Två pedagoger från Reggio Emilia inspirerad förskola talar om bilden utifrån ett 

barnperspektiv det vill säga att det är viktigt att tillvarata barnens tankar i samband med 

bildskapande. En pedagog benämner betydelsen av att bildskapande ska vara lustfyllt medan 

en annan pedagog talar om möjligheteten till att alla barn ska få skapa. Den pedagogen 

uttrycker  

Att vi också visar på att det är okej att få måla på handen. Och kanske göra tryck. Ja få 

prova få utforska. Det är viktigt. (Pedagog Reggio Emilia inspirerad förskola) 
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7.5 Sammanfattning av resultat 

I figuren illustreras ett stapeldiagram utifrån Änggårds (2005) definition av bildskapande 

vilket är följande; teckningar, målningar, kollage, konstruktioner, lerbilder, lekskrifter och 

kartor. I resultatet framkommer ytterligare exempel på vad bild kan vara i förskolan vilket är 

följande; keramik, sångpåse, Ipad, ljusbord, giftfria material, sand, trä och naturmaterial. Det 

är intressant att uppmärksamma hur pedagoger förhåller sig till Änggårds definition av 

bildskapande. Vidare vilka genrer och material som pedagoger tar upp som inte nämns av 

Änggård (2005). I stapeldiagrammet redovisas antal respondenter som nämner olika material 

kopplat till bildskapande.
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8. Analys  

I följande avsnitt kommer vi att analysera resultatet med hjälp av det sociokulturella 

perspektivet utifrån Säljö (2000) och Vygotskij (1995). Vi kommer även använda oss av 

Änggård (2005) för att analysera pedagogers uppfattningar om bild i förskolan. Syftet är att 

utifrån begreppet bildskapande studera hur bild används som pedagogiskt verktyg på tre olika 

typer av förskolor.   

Utifrån vårt syfte kommer vi inledningsvis analysera resultatet utifrån temat Bild i förskolan 

vilket ger en sammanfattning av vad bild kan vara i förskolan. Det andra temat är Material 

som beskriver pedagogers uppfattningar om utforskande av material som till exempel 

materialutbud. Det tredje temat är Planerade och spontana bildaktiviteter som omfattar 

pedagogers tankar kring styrda eller öppna bildaktiviteter. Det fjärde temat tar upp om 

Pedagogens roll i barns bildskapande och beskriver samtalets betydelse i barns bildprocesser.  

8.1 Bild i förskolan  

Vygotskij (1995) skriver att barnens fantasi grundar sig på tidigare erfarenheter. Utifrån 

resultatet framkom det att pedagoger kopplar bild till det fria skapandet inom förskolan. 

Vilket innebär att materialet är tillgängligt för barnen och att de skapar på egen hand. I det fria 

skapandet kan det innebära att barnen får utlopp för sin fantasi i och med att de har tillgång 

till att hämta material själva. 

Änggård (2005) skriver att bild kan vara; teckningar, målningar, kollage, konstruktioner, 

lerbilder, lekskrifter och kartor. Det framkom att pedagoger använder sig av olika genrer och 

material i förskolan som Änggård (2005) nämner i sin studie. I vårt resultat har vi 

uppmärksammat ytterligare exempel på vad bild kan vara i förskolan samt material som 

Änggård (2005) inte nämner i sin studie. Material som pedagoger nämner är keramik, 

sångpåse, Ipad, ljusbord, giftfria material, sand, trä och naturmaterial. Pedagogerna nämner 

Ipad som en definition av bildskapande. Säljö (2000) skriver om mediering som ett sätt för 

människan att tänka och föreställa sig olika saker som påverkas av kulturen.  De berättar att 

barnen får bearbeta sina upplevelser genom Ipaden som de har varit med om under dagen. När 

barnen tittar på Ipaden kan detta vara en form av mediering på så sätt att barnen kognitivt 

bearbetar sina upplevelser.   

Änggård (2005) beskriver en genre som kallas för experimenterande konstruktioner. Det 

kännetecknas av att barnet använder olika typer av material och de har inte alltid en tanke 

med skapandet. Istället riktas speciellt fokus mot utvecklande av aktiviteten. Oavsett 

pedagogisk inriktning kopplar några pedagoger att bygg och konstruktion kan ses som ett 

bildskapande i förskolan. Exempelvis när barnen målar i sanden. I resultatet framkom att 

pedagogerna framhäver skapandeprocessen istället för resultatet som tenderar blir 

prestationsinriktat. I sanden skulle det kunna innebära att barnet vidareutvecklar skapandet.    

Änggård (2005) beskriver att bild kan vara en form av berättande, vilket kan kopplas till att 

bild kan bli ett uttryckssätt för berättande. Vi har uppmärksammat att foto, sagor och sångpåse 
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kan kopplas till bildskapande i förskolan utifrån resultatet. Foto kan fungera som en 

förmedling berättar en pedagog.  Det är intressant att uppmärksamma att bilden kan användas 

i sångpåsar. När de sjunger i förskolan finns det bilder i samband med sångerna. Säljö (2000) 

skriver att lärarens sätt att pröva kunskaper påverkar lärandet. När läraren lyfter fram 

sångpåsar som en bildskapande aktivitet i förskolan skulle det kunna innebära att barnen får 

en vidgad syn på bildskapande. Änggård (2005) skriver om Bachtins genrebegrepp som 

innebär en betydelse av kommunikation och dialog. Vi har förstått att detta genrebegrepp 

förekommer när pedagogerna använder sig av sångpåsar tillsammans med barnen. Det sker en 

dialog när barnen får välja sånger och att stunden med sagopåsarna präglas av 

kommunikation. 

Änggård (2005) nämner lekskrifter som en genre som innebär att barnen leker med siffror och 

bokstäver i bildskapandet. Vi uppmärksammar att pedagoger inte nämner lekskrifter.  

Däremot lyfter några pedagoger språkets betydelse i samband med bild i förskolan. Vygotskij 

(1995) menar att kreativitet innebär skapande av något nytt som barnen har med sig genom 

sina erfarenheter. Han lyfter även fram fantasins betydelse i den kreativa processen. Om 

pedagogerna hade nämnt lekskrifter hade det kunnat vara en kreativ process i barnens 

bildskapande när de leker med olika tecken som bokstäver och siffror.   

8.2 Material  

Säljö (2000) skriver att materialet påverkar lärandet. Vad lärarna erbjuder för typ av material 

kan därmed påverka hur barnen lär sig. I resultatet framkom att fem av nio pedagoger oavsett 

pedagogik nämner att de använder en variation av material som till exempel kartonger, 

målarfärg, naturmaterial, oljefärg, akrylfärg, återvinningsmaterial, olika slags papper och trä. 

Vi uppmärksammar att åtta av nio pedagoger använder sig av naturmaterial i samband med 

bildskapande i förskolan. Säljö (2000) menar att lärares synsätt på kunskap påverkas av 

aktuella teorier om lärande och utveckling i samhället. Under resultatet framkom det att 

uteförskolor har börjat arbeta mot en giftfri förskola. Det innebär att pedagoger väljer bort 

plastmaterial som innehåller gifter som tillverkades för länge sedan. De försöker se andra 

möjligheter och använder sig mycket av naturmaterial. Vad vi har förstått utifrån resultatet har 

miljöfrågor och hållbar utveckling en central del i uteförskolor.    

Perry och Wolf i Änggård (2005) ser bildskapande i olika former som sand och fröer. En 

pedagog från en Reggio Emilia inspirerad förskola lyfter fram betydelsen av variation av 

material och berättar hur de tänker kring hur olika konsistenser kan blandas. Sand och fröer är 

ett exempel på material som de använder när de utvecklar konsistensen av färg.   

8.3 Planerade och spontana bildaktiviteter 

Säljö (2000) skriver att undervisningen i skolan ofta har ett bestämt syfte med olika 

aktiviteter. Detta skiljer sig från våra intervjusvar från de Reggio Emilia inspirerade förskolor 

som berättar att de arbetar utifrån ett övergripande syfte med hjälp av olika projekt där bilden 

har en central del i verksamheten. Samtliga Reggio Emilia inspirerade förskolor ser bilden 

som ett sätt att tänka. Utifrån svaren från de Reggio Emilia inspirerade förskolorna fick vi 

reda på att pedagogerna arbetar utifrån olika projekt i samband med planerade bildaktiviteter. 

Det är intressant att uppmärksamma att pedagogerna tänker att bild kan ingå i ett projekt i 
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förskolans verksamhet. När pedagogerna berättar om projekt som arbetssätt tolkar vi att 

bilden är det övergripande som återkommer i projektet. Säljö (2000) beskriver att artefakter 

använder människan som ett redskap i sitt tänkande. I de Reggio Emilia inspirerade 

förskolorna fungerar bilden som en artefakt i deras arbetssätt i och med att de använder bilden 

som ett sätt att fördjupa barns tankar. 

8.4 Pedagogens roll i barns bildskapande 

Säljö (2000) skriver att samtalet är centralt för lärandet utifrån det sociokulturella 

perspektivet. Han menar att barn lär sig i samspel med andra där språket har betydelse för när 

barn tillägnar sig kunskap. Inom det sociokulturella perspektivet har kommunikation 

betydelse för när människan lär sig tillsammans med andra. De flesta pedagogerna talar om 

samtalets betydelse under barns bildskapande. Det är intressant att uppmärksamma att 

pedagogerna tänker att bilden kan användas som ett sätt att föra en dialog med barnen. I 

resultatet berättar Ateljéristan om två olika delar i bildskapande dels att barnen erbjuds olika 

tekniker och dels dialogen. I resultatet berättar en annan pedagog om betydelsen av att ha en 

öppen dialog med barnen. Ett sätt att skapa en dialog med barnen är att ställa öppna frågor 

och inte fokusera på den färdiga produkten som barnen har skapat. Bilden som reflektion är 

något som pedagogerna tar upp i samband med bildskapande. Exempel på reflektion är att 

barnen målar sina upplevelser efter en utflykt eller samtalar kring en bok. Något som samtliga 

pedagoger återkommer till är barnens fria skapande och att deras roll blir att erbjuda olika 

material till barnen.    

Szczepanski och Dahlgren (2011) skriver att matematik, naturvetenskap och teknik är 

framträdande i uteförskolor i jämförelse med de estetiska ämnena. Det framkommer att 

uteförskolor behöver arbeta med att få in bilden i deras arbetssätt. Vilket kan stämma överens 

när pedagoger inom uteförskolor nämner bygg och konstruktion som kan ses som en del av 

matematik. Vidare skriver Perry och Wolf i Änggård (2005) att bildskapande kan innebära 

olika former och funktioner och dessa kan kopplas till ett sammanhang. Det framkommer i 

resultatet att bild kan omfatta olika områden som exempelvis bild, form och matematik. Vi 

finner det intressant att ta upp huruvida olika områden kan räknas till bild då det framkommer 

att en pedagog ställer sig frågande till om matematik kan vara bildskapande.  

I Lpfö 98 (rev.2010) skrivs det att barnen ska ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga 

med hjälp av olika uttryckssätt.  Det finns även mål som omfattar bygg och konstruktion som 

kan kopplas till bildskapande. Några av pedagogerna nämner att det finns ett 

läroplansuppdrag där bilden ingår. Vilket det skrivs i Lpfö98 (rev.2010) där vi uppfattar att 

definitionen av bild är relativt vid.  

Änggård (2005) beskriver att barn använder utforskande och berättande i olika genrer. Utifrån 

de Reggio Emilia inspirerade förskolorna har vi uppfattat genom att pedagogerna är 

utforskande tillsammans med barnen och lyssnar på deras tankar blir barnens tankar en central 

del i deras bildskapande. Majoriteten av pedagogerna från Reggio Emilia inspirerad förskola 

talar om betydelsen av att utgå från barnperspektiv där barnens tankar blir det väsentliga i 

bildskapandet.   
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Säljö (2000) beskriver att lärarens synsätt påverkas av aktuella teorier om utveckling och 

lärande. Centralt för teorin är ett fokus på samspel, kommunikation och dialog. Vi har 

uppmärksammat att den sociokulturella teorin är aktuell när pedagoger talar om barns lärande 

i förskolan. Det kan kopplas till när pedagoger tillvaratar barnens tankar som sker i förskolan 

när de kommunicerar med barnen.   

Änggård (2005) har undersökt barns meningsskapande i bildaktiviteter med fokus på 

processen i bildskapandet. Hon belyser att vuxna tenderar att se bildskapandet som en 

individuell process medan barnen ser det som en kollektiv process. En del av pedagogerna 

nämner prestation i samband med bildskapande och lyfter fram betydelsen av att pedagogerna 

ställer öppna frågor och ger bekräftelse när barn skapar bild. Det är intressant att 

uppmärksamma pedagogers tankar om att inte göra bildskapandet till en prestation utan att det 

är processen som är viktig.  

8.5 Sammanfattning av analys  

Änggård (2005) och Säljö (2000) belyser att processen, samspelet och kommunikationen är 

viktiga delar i lärandet. I analysen framkommer betydelsen av pedagogens roll att samtala och 

kommunicera i samband med barns bildskapande. Något som pedagoger lyfter fram är att ha 

en dialog med barnen och att ställa öppna frågor. I analysen framhävs ett fokus på 

bildprocessen där pedagogen intar en kommunikativ roll i samspelet med barnen och inte gör 

bildskapandet till en prestation. Bild som en form av berättande är något som pedagogerna 

nämner, vilket kan öppna upp till samspel och kommunikation. Vidare är utforskande av 

material något som är återkommande i pedagogers tal om bild i förskolan där pedagogen har 

en viktig roll att erbjuda en variation av material och att stötta barnen i deras bildprocess. Det 

framkommer att pedagogers förhållningssätt kan styra vad de erbjuder för material till barnen. 

Pedagogers tal om det fria skapandet är något som framkommer i analysen vilket innebär att 

barnen skapar på egen hand och har tillgängligt material.     
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9. Diskussion  

Syftet med studien är att utifrån begreppet bildskapande studera hur bild används som 

pedagogiskt verktyg på tre olika typer av förskolor. Utifrån de olika rubrikerna besvaras 

syftet. Följande avsnitt har en diskussion som delas in i olika områden. I Bild i förskolan 

diskuteras pedagogers uppfattningar om vad bild kan vara i förskolan. Därefter för vi ett 

resonemang hur pedagoger förhåller sig till en variation av Material. I Planerade och 

spontana bildaktiviteter diskuterar vi projektform som arbetssätt och det fria skapandet. 

Vidare diskuteras Pedagogers roll i barns bildskapande. I metoddiskussionen diskuteras 

fördelar och nackdelar med vår valda metod. Slutligen ges en slutsats av vår diskussion under 

pedagogiska implikationer samt förslag på fortsatt forskning.   

9.1 Resultatdiskussion 

I vårt syfte var vi intresserade av hur pedagoger använder bild som ett pedagogiskt verktyg i 

förskolan. Vi är medvetna om att vi har tagit del av ett begränsat urval av pedagogers tal om 

bild i förskolan. Av den anledningen kan vi inte uttrycka oss om generaliserbarheten i studien.  

I inledningen uppmärksammade vi att de förstärkta målområdena som naturvetenskap, 

matematik och teknik har fått större utrymme i samhällsdebatten än bildskapande. Vi finner 

det då särskilt intressant att fundera över hur stort utrymme bildskapande har fått i förskolan. 

Vi upplevde att bild har fått stå tillbaka i jämförelse med de förstärkta målområdena i förskola 

och skola. Utifrån vår studie kan vi konstatera att samtliga pedagoger beskriver att de arbetar 

med bild i förskolans verksamhet. Majoriteten av pedagogerna kopplar bildskapande till det 

fria skapandet i förskolan det vill säga när barnen skapar på egen hand och har tillgång till 

material. Utifrån våra tankar får pedagogers delaktighet i barnens fria bildskapande en stor 

betydelse eftersom det fria skapandet verkar utgöra en stor del av bildskapande i förskolan. 

Pedagoger beskriver även bild som ett berättande, vilket vi tror en vuxen kan stötta genom 

kommunikation och ställa öppna frågor till barnen. Bild i förskolan kan både bli ett sätt att 

förmedla en berättelse och ett personligt uttryckssätt för barnet.  

Vi blev positivt överaskade över pedagogers definition av bild i förskolan då det ger exempel 

på en variation av material som ingår i barns bildskapande. (Se stapeldiagram). Vårt 

bakgrundskapitel kan tolkas som att vår syn på bild är uppdelad från matematik, 

naturvetenskap och teknik. Därför är det särskilt intressant att belysa att några pedagoger 

nämner att bild kan ingå i andra områden som matte och teknik. På så sätt kan bilden ses som 

en del i arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik.  Samtidigt som vi menar på att 

bild som ett område i sig är betydelsefull där pedagogen kan lyfta fram olika material och 

tekniker i bildskapandet. Detta för att visa barnen att det finns många olika sätt att skapa i 

förskolan.  

9.1.1 Bild i förskolan 

Vår tolkning av pedagogers uppfattning av bild är att den är väldigt öppen. Vi upplever att 

pedagogers erfarenheter och intresse påverkar deras synsätt av vad bildskapande kan vara i 

förskolan. Vidare kan förskolans pedagogiska inriktning ha betydelse för hur stort utrymme 
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bildskapande får i förskolans verksamhet. Vi kan konstatera att pedagoger från de Reggio 

Emilia inspirerade förskolor ser bildskapande som en central del i verksamheten.  

Det är intressant att uppmärksamma att pedagogerna inte lyfter fram det som Änggård (2005) 

kallar för lekskrifter vilket innefattar att barn leker med tecken i samband med bildskapandet. 

Däremot nämner pedagoger om språkets betydelse när de talar om bild i förskolan. Änggård 

(2005) menar att bildskapande utvecklar barns förmågor som till exempel språket. Vår tanke 

är att bild kan utveckla barns intresse för bokstäver och siffror, vilket kan lägga grunden för 

deras intresse för läsning och skrivning samt matematik i skolan.   

I bakgrunden nämner vi att matematik, naturvetenskap och teknik har fått större fokus i 

jämförelse med bildskapande i förskolan och skola. Därför är det intressant att belysa att 

pedagoger i verksamheten reflekterar över att bildskapande kan vara matematik. Det har 

framkommit att några pedagoger ser att bilden kan ingå i flera olika områden som bild, form 

och matematik. Det är intressant att uppmärksamma att en pedagog reflekterar över om 

matematik kan räknas till bildskapande. Änggård (2005) beskriver i sina genrer att 

bildskapande kan vara konstruktioner. Däremot nämner hon inte bildskapande i samband med 

matematik. Vår tolkning är att konstruktioner kan vara en del av matematik inom förskolan 

vilket vi inte har någon teori som belägg för i denna studie.  

I tidigare forskning har vi uppmärksammat att det finns begränsad forskning kring barns 

bildskapande i uteförskolor. Szczepanski och Dahlgren (2011) skriver att estetiska ämnen är 

mindre förekommande i uteförskolor. Trots denna begränsning upplever vi att uteförskolor 

arbetar med bild i förskolan på ett varierat arbetssätt. Vi tror att det kan bero på att de ser 

andra material som en tillgänglighet i och med att de ser utemiljön som ett rum för skapande. 

Exempelvis nämner de bygg och konstruktion som exempel på bildskapande. Vi upplever att 

pedagoger i förskolan behöver definiera vad bildskapande kan vara i deras verksamhet samt 

hur de vill arbeta med bild i förskolan. Då vi har valt att utgå från ett sociokulturellt 

perspektiv är det intressant att belysa det Säljö (2000) skriver om kommunikationens 

betydelse för lärandet. Han beskriver att lärande sker både individuellt och i grupp. Vi tänker 

för att bildskapande ska kunna bli en meningsfull aktivitet i förskolan behöver pedagogerna 

diskutera vad de kan se för lärande i bildskapande. Av den anledningen för att skapa ett 

gemensamt synsätt i pedagogers arbetssätt.  

9.1.2 Material 

Vi menar på att bild inte behöver bli en avskild aktivitet i förskolan utan kan användas som ett 

arbetssätt för att uppnå flera strävansmål i förskolans läroplan Lpfö 98 (rev 2010). Ett sätt att 

arbeta med bild i förskolan är att tillföra olika material i förskolan. Den variation av material 

som pedagogerna nämner anser vi visar på de möjligheter som finns att i förskolans 

verksamhet använda bild som ett pedagogiskt verktyg som kan integreras i förskolans olika 

områden. Flera pedagoger nämner till exempel naturmaterial i samband med bildskapande, 

vilket vi anser är en tillgång som material i arbetet med bild i förskolan. Flera uteförskolor 

lyfter fram naturen som ett skapanderum. Vår upplevelse är att bildaktiviteter ofta sker 

inomhus i förskolan så länge det inte är en uteförskola. Det vore intressant att arbeta med 

skapande i utomhusmiljöer som förskollärare.  
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Vår upplevelse är att barnen får tillgång till material som till exempel papper, penna och färg i 

förskolan. Genom att pedagoger erbjuder ytterligare en variation av material som till exempel 

Ipad, ljusbord, bygg- och konstruktion, trä, sand och keramik får barnen erfarenhet av olika 

material som de annars inte skulle få prova på inom området bild. Vår tolkning är att 

pedagoger som erbjuder en variation av material kan fånga de barns uppmärksamhet som inte 

visar intresse för bildskapandet i förskolan.  

Det framkom att pedagoger använder sig av Ipad i samband med bildskapande för att titta på 

sina upplevelser under dagen. Det är intressant att pedagoger väljer att ta upp Ipad i samband 

med bildskapande. Vår tanke är att Ipad kan ha andra användningsområden. Med det menar vi 

att barn som inte väljer att skapa med material som till exempel papper, penna och färg kan få 

möjlighet att skapa i Ipaden. Ipad är en artefakt vilket Säljö (2000) skriver fram som ett 

redskap som människan har utvecklat genom sina erfarenheter. Vår upplevelse är att Ipad är 

en relativt ny artefakt i förskolan och som blivande förskollärare är det något som vi vill 

arbeta vidare med i arbetet med barns bildskapande.  

9.1.3 Planerade och spontana bildaktiviteter  

Det är intressant att diskuterar bild som ett tankesätt som samtliga Reggio Emilia inspirerade 

förskolor utgår ifrån. Genom att pedagogerna ser bilden som ett sätt att tänka kan det innebära 

att pedagoger integrerar bild med andra områden i förskolan. Vidare är det spännande att 

Reggio Emilia inspirerade förskolor arbetar i projektform där bilden blir som ett arbetssätt för 

att arbeta med olika områden i förskolan. Tarr (2001) skriver om Reggio Emilia pedagogiken 

där det har visat sig att det finns en betydelse av samarbetet mellan konstpedagoger och 

pedagoger. Utifrån vår tolkning är detta ett arbetssätt som kan tillämpas oavsett förskolans 

pedagogiska inriktning. Vi tänker att en utveckling som vi skulle vilja jobba utifrån är att 

någon pedagog har huvudansvaret för området bild i förskolan. 

Något som är intressant att lyfta fram är om och i så fall på vilket sätt pedagoger utgår från 

barnens intresse i planerade bildaktiviteter. Flera pedagoger talar om det fria skapandet och att 

barnen får skapa på egen hand vilket kan kopplas till spontana bildaktiviteter. Vi anser att det 

är betydelsefullt att inte skapandet blir något som ska visas upp som Änggård (2005) menar 

förknippas med prestation och resultat för barnen. Ett sätt att undvika detta är att fokusera på 

processen i skapandet och att barnen får leka med de saker dem har skapat.  

9.1.4 Pedagogens roll i barns bildskapande 

Pedagogerna berättade om samtalets betydelse i barns skapandeprocess. På så sätt kan bilden 

ses som ett sätt att kommunicera och att reflektera tankar med barnen. Vi menar att 

kommunikationen har betydelse i barns bildskapande beroende på hur pedagogerna väljer att 

ställa frågor till barnen. Vi anser att bild kan bli en kommunikationsform och ett uttryckssätt 

för barn att berätta om sina erfarenheter. Som pedagog behöver vi tolka barnens bilder men 

även lära oss att förstå bilder som vi möter i förskolan. Änggård (2005) menar på att det finns 

en tendens att förskollärare ser barnens bilder som dekoration som ska hängas på väggarna 

eller som ett sätt att berömma barnen utifrån deras prestation. För att undvika att bildskapande 

sammankopplas med en prestation föreslår några pedagoger att ställa öppna frågor och 

fokusera på processen istället för resultatet. Genom Änggård (2005) kan vi konstatera att 
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barns perspektiv kontra vuxnas perspektiv gällande bild i förskolan skiljer sig åt. Hon menar 

att vuxna ser bildskapande som en individuell process medan barnen ser det som en kollektiv 

process. Några pedagoger nämnde att barnen skulle fokusera på sitt eget skapande. Vilket kan 

krocka med hur barnen upplever skapandeprocessen. Med det menar vi att pedagoger har en 

viktig roll att samtala kring bilderna tillsammans med barnen och är öppen till den kollektiva 

processen som Änggård (2005) beskriver i sin studie.  

Det är spännande att majoriteten utav pedagogerna från de Reggio Emilia inspirerade 

förskolorna lyfter fram att de utgår från ett barnperspektiv när de arbetar med bild. Vi menar 

på att det är viktigt att uppmärksamma barnens tankar i bildskapandet och att de känner ett 

inflytande över den skapande verksamheten. Detta är något som vi vill arbeta vidare med i 

arbetet som blivande förskollärare. Genom att utgå från ett barnperspektiv kan det bidra till att 

bildskapande får en annan utgångspunkt. Med det menar vi att barns syn på bildskapande kan 

skilja sig hur vuxna ser på bildskapande. Vår tolkning är att vuxna är mer präglade av tidigare 

erfarenheter när de tolkar bilder som till exempel färger, symboler och olika tecken. Vi finner 

det intressant hur barn pratar och tolkar bilder och vad som präglar deras synsätt på skapande. 

Ett förslag på att närma sig barns perspektiv kan vara att utgå utifrån det Änggård (2005) 

skriver om kamratkultur och den kollektiva processen. Hon anser att barnen ser bildskapande 

som ett sätt att skapa tillsammans medan vuxna ser bildskapande som en individuell process. 

Enligt våra tankar kan en kollektiv process vara att pedagogerna låter barnen skapa 

tillsammans på stora pappersark. Genom att barnen får skapa tillsammans kan pedagogen inta 

en kommunikativ roll och föra ett samtal med barnen under tiden de skapar.    

Som vi har uppmärksammat återkommer pedagoger till att berätta om barnens fria skapande i 

förskolan. Vi tolkar pedagogernas beskrivningar av det fria bildskapandet som en viktig del i 

förskolan. Enligt våra tankar är det viktigt att det fria bildskapandet finns i förskolan. Vi 

menar också på att pedagoger har en viktig roll att stötta barnen i deras bildskapande för det 

utvecklar barnens lärande. Säljö (2000) menar att barnen kan utmanas i sitt lärande genom att 

en vuxen lägger en nivå högre än barnens kunnande, vilket inom det sociokulturella 

perspektivet kallas för den proximala utvecklingszonen och som myntades av Lev Vygotskij 

(1995).  

Samfattningsvis har vi uppmärksammat en likhet från Reggio Emilia inspirerade förskolor, 

uteförskolor och traditionell förskola att pedagoger arbetar med bildskapande som ett 

pedagogiskt verktyg.  De är öppna till vad bildskapande kan vara i förskolan. En skillnad från 

de andra förskolorna är att Reggio Emilia inspirerade förskolor arbetar med bild som projekt. 

Vilket de använder som ett pedagogiskt verktyg för att fördjupa barns tankar och det blir på så 

sätt en central del i deras verksamhet. En annan skillnad som vi har upptäckt från 

uteförskolorna är att utemiljön används som ett skapanderum i deras verksamhet. De nämner 

också att de har tagit ställningstagande till en giftfri förskola som strävar efter att använda 

giftfria material. Utifrån traditionell förskola kan vi konstatera att de arbetar med 

bildskapande och att deras arbetssätt inte skiljer sig gentemot de andra förskolorna. Vilket kan 

bero på att de inte har någon uttalad inriktning.   
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9.2 Metoddiskussion 

Genom att vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer fick pedagogerna svara på ett 

antal öppna frågor. När vi valde den formen av intervjumetod hade vi möjlighet att ställa 

följdfrågor när pedagogerna inte uppfattade frågan eller om vi ansåg att pedagogerna behövde 

utveckla svaret.  När pedagogerna tog upp intressanta ämnen i bildskapande hade vi möjlighet 

att frångå vår struktur för att ställa frågor som passade in i det pedagogen pratade om.  

Vi upplevde att det var en nackdel med att kunna ställa följdfrågor beroende på hur vi ställde 

frågorna. Det resulterade i att pedagogerna frångick bildskapande och började tala om 

förskolans verksamhet utifrån andra aspekter. Nackdelen som vi upplevde med att ställa 

följdfrågor är att vi inte har så mycket erfarenhet av att intervjua. Trots detta upplever vi att de 

gav svar på våra intervjufrågor.  Kihlström (2007) skriver att intervjua ofta upplevs som svårt 

av många och att det krävs övning för att kunna intervjua.  

Om vi hade använt oss av en metodkombination av intervjuer och observationer hade vi 

kunnat få ett mer omfattande resultat. Vi har reflekterat kring vad observationer hade kunnat 

tillföra i studien. Då hade vi kunnat få en bild av hur pedagoger förhåller sig till bildskapande 

i praktiken samt hur de samtalar med barnen. Med hjälp av observationerna hade vi då kunnat 

se om pedagogers uppfattning av bildskapande i förskolan överensstämmer med hur de agerar 

i förskolans praktik. Denscombe (2009) skriver att en metodkombination ökar studiens 

trovärdighet.  

Under intervjuerna valde vi att använda oss av ljudupptagning för att sedan transkribera det 

intervjupersonerna uttryckte. Vi upplevde att ljudupptagning underlättade för oss genom att vi 

kunde lyssna igenom materialet flera gånger. En ytterligare fördel med ljudupptagning var att 

vi kunde fokusera på att vara närvarande i samtalet och ställa följdfrågor. Vår tolkning av 

Kihlström (2007) är att hon skriver fram ljudupptagning som en fördel då hon beskriver att 

allt som pedagogen säger finns med och att intervjuaren kan höra sina ställda frågor.  

9.3 Pedagogiska implikationer   

Vi anser att det är betydelsefullt att pedagoger inom arbetslaget diskuterar hur de vill arbeta 

med bild i sin verksamhet. För att pedagoger ska kunna utveckla vidare bildskapandet i 

förskolan så anser vi att en fortbildning skulle vara en möjlighet till detta. Ett exempel kan 

vara att pedagoger kan få kunskap om materialkännedom och hur dessa olika material kan 

användas i skapande verksamhet. Vi menar på att bild som estetiskt område i 

förskollärarutbildningen borde få större utrymme för att som blivande förskollärare kunna 

använda bilden som ett pedagogiskt verktyg i förskolan.   

9.4 Fortsatt forskning 

I vår studie uppmärksammade vi att uteförskolor har börjat arbeta med mot en giftfri förskola. 

Till vidare forskning hade det varit intressant att ta reda på hur pedagoger kan fortsätta arbeta 

mot en giftfri förskola och hur det kan påverka barns bildskapande. Till exempel att 

genomföra en undersökning om det finns färger eller material kopplat till bildskapande som 

innehåller giftiga ämnen.  
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I vår studie har vi fått syn på hur vuxna talar om bild i förskolan. Ett förslag på fortsatt 

forskning är att undersöka bildskapande utifrån barnens perspektiv det vill säga hur barnen 

tänker kring i bild i förskolan. Det hade varit intressant att ta reda på vad det är som fångar 

barnen i bildskapande aktiviteter. Till exempel vilka material som intresserar barnen och hur 

utbud av material påverkar barnens intresse för bild i förskolan.   
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11. Bilaga A 

 

Missivbrev 14-09-18 
 

Hej! 

 

Vi heter Anna Axelsson och Anna Wikfors och studerar till förskollärare vid 

Linnéuniversitetet, Växjö. Under hösten 2014 skriver vi vårt examensarbete. Vårt intresse är 

att lyssna till förskollärares beskrivningar om deras tankar kring bild i förskolan. Med hjälp av 

förskolechefen har vi kontaktat förskollärare. Vi kommer att genomföra enskilda intervjuer 

där vi ställer ett antal frågor till förskollärare. Intervjuerna beräknas till cirka 30 minuter. För 

att kunna bearbeta materialet till vårt examensarbete använder vi oss av ljudinspelning under 

intervjun.  

 

De forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet från vetenskapsrådet kommer vi att ta hänsyn till under intervjun. Genom 

att vi informerar respondenterna om undersökningens syfte tar vi hänsyn till 

informationskravet. Vi har frågat respondenterna muntligt om deras medverkande i studien. 

De ger sitt samtycke genom att signera missivbrevet vilket omfattar samtyckeskravet. Det är 

tillåtet för respondenten att avbryta sin medverkan i intervjun. Vi kommer tilldela 

respondenterna fiktiva namn och anonymisera förskolor vilket innefattar 

konfidentialitetskravet. Den informationen som vi får av respondenterna kommer endast 

användas till undersökningen vilket omfattar nyttjandekravet.   

 

Examensarbetet kommer att publiceras på Linnéuniversitetet i DIVA. 

http://lnu.se/ub/publicera-i-diva 

 

Om ni har några frågor kontakta oss gärna på tel. Anna Wikfors: 070-XXX, 

awkfr05@student.lnu.se , Anna Axelsson:  070-XXX, aa222mt@student.lnu.se  

 

Datum:    

 

Namn: ………………………………………………………………………………… 

 

Namnteckning:………………………………………………………………………... 

 

Tack för att ni vill delta i denna undersökning! 

 

Hälsningar 

 

Anna Axelsson och Anna Wikfors 

 

 

http://lnu.se/ub/publicera-i-diva
mailto:awkfr05@student.lnu.se
mailto:aa222mt@student.lnu.se
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12. Bilaga B 

 

Intervjufrågor         

Vad är bildskapande för pedagogen? 

 Berätta för mig vad bild kan vara i förskolan?    

 Berätta om tillfällen som kan kopplas till bild under en dag i förskolan? 

 Vad har ni för tankar kring val av material?   

 

Pedagogens roll i bildskapandet 

 Hur vill du beskriva din roll som pedagog när barn skapar bild? 

 Hur tänker ni kring balansen mellan planerade och spontana bildaktiviteter? 

 Av det vi har talat är det något du tycker är särskilt viktigt att framhålla?  

 

 

 

 

 

 

 


