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ABSTRAKT 

Denna studie grundar sig i vårt intresse för estetiska uttrycksformer i förskolan. 

Syftet var att se hur förskollärare arbetar med och påverkar barns fria bildskapande 

på fyra olika förskolor. En kvalitativ studie genomfördes och material samlades in i 

form av filmsekvenser som transkriberades, kategoriserades och analyserades.  

I studien undersöktes frågor om hur förskollärarens fokus på lärande, barnsyn och 

respons på barnets bilder påverkar dess fria bildskapande i förskolan. I studien 

undersöktes även vilka uttryck barnet har kopplat till om barnet har process- eller 

produktfokus. 

Resultatet visar att det finns ett samband mellan förskollärarens barnsyn och dennes 

process- eller produktfokus i barns bildskapande aktiviteter. Resultatet visar även att 

lärandetraditionen är stark i förskolan och att denna många gånger lyser igenom 

också när förskollärarens huvudsakliga intention inte verkar vara att leda barnen i ett 

typiskt lärtillfälle. Slutligen visar resultatet att förskollärarens respons, medveten 

eller omedveten, har stor inverkan på barnets fokus, lust och kreativitet i 

bildskapandet. 
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INLEDNING                                                                                                

Vi är två förskollärarstudenter som under våra sju terminer fått se många förskolor, 

deras barngrupper och personal. Ett ämne som ligger oss särskilt varmt om hjärtat är 

estetiska uttrycksformer. Som valbar kurs fördjupade vi oss i bild och drama i 

förskolan och vårt intresse för barns rätt till estetiska uttrycksformer i 

förskoleverksamheten är stort. I FN:s Barnkonvention står ”varje barn har rätt till lek, 

vila och fritid” (Unicef, 1989) och i Läroplanen för förskolan, Lpfö98 [rev. 10] står:  

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

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 

sång och musik, dans och drama. (s.10) 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier 

samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. (s.10) 

Vår erfarenhet är att bildskapande liksom förskolevistelse är en stor del av barns liv 

och att en stor del av förskolans verksamhet består av estetiska uttrycksformer så 

som bildskapande. Bildskapande ses enligt Änggård (2006) av tradition som ett 

viktigt inslag i förskoleverksamheten. Målet när det gäller bildskapande i förskolan 

handlar både om att lära sig använda bild som estetiskt uttrycksmedel och att 

använda det som ett redskap för lärande inom andra områden exempelvis socialt, 

språkmässigt eller känslomässigt (a.a.). 

Vår erfarenhet är att förskollärares fokus med några få undantag ligger på vad 

barnens bilder föreställer, att bilderna helst ska tillverkas och slutföras vid samma 

tillfälle samt att bilderna skapas för att tas med hem, sättas upp på väggen eller ges 

bort. Vi upplever att förskollärares fokus mestadels ligger på den färdiga produkten 

och inte på själva skapandeprocessen. Är det så och i så fall varför? 

Vi har för avsikt att undersöka om förskollärares barnsyn påverkar deras fokus och 

om deras agerande förändrar barnens fokus i bildskapandet. Vi vill också undersöka 

vad barn ger uttryck för samt var deras fokus ligger i fria bildskapande aktiviteter i 

förskolan. 

Bildarbete får konsekvenser för barns utforskande, lärande och möjligheter att tillägna sig 

kunskaper. Vi behöver använda bild i förskolan som ett kvalitativt arbets- och 

förhållningssätt för att barnen inte ska förlora sina medfödda resurser att lära sig med både 

kropp och hjärna utan tvärtom utveckla dem. (Braxell, 2010, s. 29) 

Vi tror att denna studie har relevans i dagens kunskapsinriktade samhälle då vi anser 

att bildskapande kan ses som en väg till lärande och inte som dess motsats.  
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BAKGRUND 

CENTRALA BEGREPP 

Förskollärare – I studien används begreppet ”förskollärare” genomgående, även i 

de fall där den vuxne har annan pedagogisk utbildning. Vi refererar till förskolläraren 

som ”hon” eller ”henne”. 

Bildskapande – I studien används begreppet ”bildskapande” synonymt med 

tvådimensionellt bildskapande, det vill säga att måla och rita.  

Process – Detta ”är ett (utdraget) förlopp som innebär att något förändras eller 

utvecklas” (NE, 2011).  

Produkt – Enligt Granberg (2001) innebär begreppet att skapa och producera en 

synlig produkt. Det läggs också vikt vid att alstren är vackra rent estetiskt med en väl 

avvägd sammansättning av bildens olika komponenter.  

Respons – ”Ett svar” (NE, 2011). I studien används begreppet "respons" som ett svar 

eller en feedback på barnets skapandeprocess eller produkt.   

Kreativitet – ”Förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv” 

(NE, 2011). 

Barnsyn – Med barnsyn menas hur vuxna ser på, interagerar med och förhåller sig 

till barn (Johansson, 2005).  

Det kompetenta barnet – Är ett barn som har förmågor, kunskap och en egen 

drivkraft (Bjervås, 2003).  

Det inkompetenta barnet – I studien används uttrycket ”det inkompetenta barnet”. 

Vi lägger ingen värdering i ordet “inkompetent” utan ser det endast som ett 

motsatsord till “kompetent”.  

Uttryck – I denna studie användes begreppet ”uttryck” vilket innebär hur barn och 

vuxna visar känslor och tankar genom tonfall, kroppsspråk, minspel, ord och gester.  

BILDSKAPANDE 

Bildskapande är av tradition ett viktigt inslag i förskoleverksamheten. Bildskapandet 

sker i en social kontext eftersom bilder ingår i ett kulturellt sammanhang samt är ett 

uttrycksmedel med både avsändare och mottagare (Änggård, 2006). Braxell (2010) 

beskriver det som att bildskapandet är ett språk och ett sätt för människor att 

kommunicera. Vidare menar hon att bildskapande i förskolan används som om det 

vore ett bevis på en bra verksamhet eftersom barnen skapar alster som går att visa 

upp för föräldrar, chef, kollegor och andra barn (a.a.). Bildarbete i förskolan är 

mycket viktigt och får positiva följder när det gäller barns utforskande, lärande och 

anskaffande av kunskap (Änggård, 2006).  

Bildskapande beskrivs som en praktisk process för att göra kunskap till sin egen. Det 

finns inte någon motsättning mellan att använda bildskapande för att lära sig om det 

estetiska uttryckssättet i sig och att använda bildskapandet för att fördjupa sig i något 

annat (Richter, 2012). Risken när bildskapande används för att nå mål som 

förskolläraren satt upp är att det blir ett hjälpämne och att barnets skapandeprocess 
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hamnar i skymundan (Braxell, 2010). Barns utveckling av ett ”eget jag” och 

kreativitet har samma värde som barnets kunskapsutveckling.   

Estetik som kunskapsform innebär enligt Dahlbeck och Persson (2010) att lära sig 

om världen runt omkring med hjälp av sina sinnen. Lärandet om omvärlden sker som 

ett växelspel mellan att få intryck genom att känna, se, lyssna, dofta, röra och att ge 

uttryck för upplevelser genom gestaltande exempelvis dans, text, bild eller musik 

(a.a.). Estetiskt bildarbete hjälper människor att undersöka, experimentera, bearbeta 

och ge uttryck för upplevelser, känslor och intryck (Granberg, 2001).  

I skolsystemet finns en medveten eller omedveten hierarkisk ordning kring 

inhämtandet av kunskap. Där står naturvetenskap och teknik högst, efterföljt av 

samhällsvetenskaper och humaniora och sist estetiska ämnen. Denna tänkta hierarki 

förminskar de estetiska ämnena till att bli terapi, något man kan göra när man tar en 

paus från skolans ”riktiga” ämnen (Paulsen, 1996).  

Olika barn har olika strategier för att lära sig om nya skapandematerial och 

förskolläraren bör erbjuda barnen en miljö där de kan pröva och undersöka material 

och verktyg (Granberg, 2001). Det är viktigt att förskolläraren ger barnet ett stort 

utbud av material och kunskap om hur materialet kan användas. Detta gör att barnet 

själv kan skapa bilder med hjälp av material och tekniker det lärt sig (Braxell, 2010). 

Det finns en myt om att vuxna inte ska lägga sig i barns bildskapande men om barnet 

inte får något stöd kan det istället hämma barnets kreativa utveckling och ”även det 

kreativa och fria skapandet förutsätter att barnen har något att uttrycka sig med” 

(Richter, 2012, s. 2), det vill säga att barnet har kunskap om material och tekniker. 

Det finns enligt Carlsson (2012) två olika kategorier i bildskapande, ”bildens bild” 

och ”ordets bild”. Bildens bild kan liknas med musik på så vis att målandet blir ett 

uttryckssätt för att förmedla känslor. Detta sker oftast med flytande färg och stora 

yviga rörelser hos barnet. Ordets bild bygger mer på symboler där barnet arbetar med 

pennor och övar finmotorik. Barn har oftast lättare för det ena eller det andra men 

både bildens bild och ordets bild är lika viktiga och barn behöver öva båda 

kategorierna för att utveckliga sitt bildspråk (a.a.).  

Kreativitet 

Kreativitet behövs för att de erfarenheter en människa sedan tidigare har ska kunna 

kombineras ihop till skapandet av något nytt tankemässigt eller något nytt reellt 

(Vygotskij, 1995). Ken Robinson, brittisk författare och föredragshållare, beskriver i 

Azzams (2009) artikel kreativitet på liknande sätt då han betonar att kreativitet är en 

process som leder till nya värdefulla idéer inom såväl estetiska uttrycksformer som 

andra områden. Kreativitet är inget som människor automatiskt har eller inte har utan 

det går att lära sig att tänka kreativt. Förskolläraren bör enligt detta resonemang 

erbjuda barnet stöttning och verktyg för att hjälpa det undersöka, experimentera och 

komma fram till svar och lösningar på sina frågor och funderingar (a.a.). 

Om människans hjärna utmanas till att vara allsidig och kreativ kan resurser för att 

lättare tillgodogöra sig teoretiska ämnen skapas. Hjärnan blir dessutom bättre rustad 

för att överföra kunskap inom ett område till ett annat, att se möjligheter, göra urval, 

värdera och finna samband (Braxell, 2010). Det finns hjärnforskning som visar att ett 

för stort inmatande av fakta hämmar uppkomsten av nya idéer hos barnet 
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(Bergström, 2010). Lusten att leka och upptäcka liksom entusiasm och fantasi är 

viktigare egenskaper än förmågan att lära sig utantill (Braxell, 2010). 

Människans hjärna är uppdelad i två hjärnhalvor med olika egenskaper. Den högra 

hjärnhalvan används mest i skapande aktiviteter där det krävs fantasifullhet, 

tidsobundenhet, och helhetstänk. Den vänstra hjärnhalvan är mer inriktad på 

rationella tankar, planerande, tidsmedvetenhet och analys (Braxell, 2010). 

Hjärnforskning visar att den vänstra hjärnhalvan ser till detaljer och att den högra ser 

till helhet (Eneroth, 2014). Björfors (2014) beskriver ”…vänstra hjärnhalvan som en 

verkställare av högra hjärnhalvans motiv, och kreativiteten uppstår i mötet mellan de 

två.”. Om den högra hjärnhalvan får ”bestämma” över tanke och kropp i något som 

Braxell (2010) kallar för ”högertillstånd”, kan kreativiteten få mer utrymme hos 

individen. Högertillstånd är dock inte samma sak som att koncentrera sig på att skapa 

utan man kan i detta tillstånd skapa utan ansträngning och även omedvetet bortse 

från tid och rum (a.a.). Tillståndet kallas för ”flow” och innebär att personen är 

koncentrerad och i nuet utan att för den skull anstränga sig till koncentration 

(Björfors, 2014).  

FÖRSKOLLÄRARENS FOKUS PÅ PROCESS ELLER PRODUKT 

Processinriktat bildskapande 

Det är viktigt att barn uppmuntras till processinriktat skapande då det utvecklar 

barnet såväl estetiskt som socialt (McLennan, 2010). Att låta bildskapandets fokus 

ligga på processen står inte i motsättning till att barnet följer förskollärarens 

instruktioner, arbetar med skapandetekniker eller är noggrann i material- eller 

verktygsval. En av de mest intressanta aspekterna när barn skapar är enligt 

författaren att lyssna på när barnet beskriver sin process, hur och varför det gjorde 

som det gjorde. Barnet får genom processinriktat bildskapande en större förståelse 

för sin egen person och sin plats i världen samt utvecklar förmågor och lärstrategier 

som är nödvändiga i en framtid som inte går att förutse (a.a.). 

Bildskapande med fokus på process är ett stöd för barnets skapande av ett eget jag. 

Detta innebär att skapande är känsloladdat och det är därför viktigt att förskolläraren 

är lyhörd och nyfiken på varje enskilt barn (Dahlbeck & Persson, 2010). ”Vi som ska 

utbilda nya generationer har ett stort ansvar för att det skapas kreativa människor 

med inlevelseförmåga /…/ och förmåga att hitta nya, kreativa lösningar.” (Paulsen, 

1996, s.138). I barnets lekar finns redan fundamentet för barnets skapande och det 

går i leken att se samma struktur som i kreativa processer (Vygotskij, 1995). 

Skapandet ska utgå från barns lek och intresse och detta ska uppmuntras av 

förskolläraren (Granberg, 2001). 

Produktinriktat bildskapande 

Om förskolläraren tolkar skapandet som produktion blir det färdiga resultatet, 

produkten, mer betydelsefullt än själva processen vid skapandet (Granberg, 2001). 

När barn ingår i bildskapande sammanhang där fokus ligger på produkten finns 

mycket liten möjlighet för dem att ge sin personliga syn på skapandet då det har 

begränsad känslomässig koppling till barnet (McLennan, 2010). Ett produktinriktat 

skapande är alltså av liten eller ingen nytta i förskolan och barnet introduceras ofta i 
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denna typ av styrd aktivitet som ett tidsfördriv vilket då mestadels engagerar barnet 

på ett ytligt plan (a.a.). 

LÄRANDE I BILDSKAPANDE AKTIVITETER 

Barn lär tillsammans  

Barn lär genom att titta, lyssna och samspela (Benn, 2003). I förskolan kan det finnas 

en tveksamhet hos vuxna över att barn imiterar och härmar andra. Författaren tar 

dock upp att barn inspireras, utmanas och lär av varandra och att lärande är en social 

process som sker i samspel med individens omgivning (a.a.). Då barn lär genom att 

imitera är barngruppens möte med material och verktyg för bildskapande viktigt för 

att ge varje barn uppslag till lärande om material och tekniker (Braxell, 2010). Att 

”rita av” är en stor del av barns bildutveckling och fria bildskapande och som Richter 

(2012) uttrycker det ”konst bygger alltid på andras konst” (s.2). 

Nya kreativa tankar uppstår ofta i möte med andra människors idéer. Det är viktigt 

att lyfta fram fördelarna med individers olikheter och själva växelspelet mellan 

människor och deras olikheter kan fungera som en katalysator för den kreativa 

processen (Azzam, 2009). Barns olika sätt att tänka och handla för att lösa problem 

kan många gånger kan vara en tillgång för barngruppens lärande, men det krävs en 

förskollärare som har möjlighet att göra barnen uppmärksamma på olikheterna och 

dess positiva fördelar. Att lyfta fram, synliggöra och tala om olikheter i barns 

skapande leder ofta till nyfikenhet och lust att pröva varandras tillvägagångssätt 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

Förskolläraren stöttar 

Flera författare lägger stor vikt vid att barnet ska stöttas i sitt lärande. Granberg 

(2001) är en av dessa som menar att barn är beroende av förskollärarens stöd i 

skapandeaktiviteten för att kunna utvecklas. Förskolläraren bör bidra med kunskap 

på barnets egen nivå (a.a.). Matthews (2003) menar liksom Granberg att språket är en 

viktig del i barns bildskapande och att förskolläraren kan fungera som stöd i barnets 

egen problemlösning. 

Enligt Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) finns två perspektiv 

förskolläraren kan inta. Det ena perspektivet är att stötta barnet där det är just nu i sitt 

lärande och det andra perspektivet är att utmana barnet så att det går vidare i sin 

utveckling. Det är viktigt att förskolläraren intar båda perspektiven och det måste 

finnas en balans mellan dessa två då de var för sig inte leder till utveckling hos 

barnet. Förskolläraren kan inte ge barnet material att arbeta med utan att följa upp 

med kommunikation eller vägledning och stöttning. Barnet måste få kommunicera 

med förskolläraren eller ett annat barn om vad som skedde, sker och ska ske för att 

skapa mening och förståelse (a.a.). Det är inte alltid förskolläraren som bestämmer 

riktning i samtal, barnet kan avvisa den vuxnes initiativ då ämnet inte intresserar det, 

exempelvis genom att inte svara på frågor eller att börja prata om något annat. 

Förskolläraren måste acceptera att barnet inte alltid vill prata om det som 

förskolläraren vill. Ett tydligt tecken enligt Gjems är ”när barnen svarar enstavigt och 

utan entusiasm eller med kroppsspråk visar ointresse.” (Gjems, 2009, s. 116).  
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Bjervås (2003) resonerar också kring vem av barnet och förskolläraren som är 

ledande i samtalen och lärprocesserna som sker i förskolan. Liksom Gjems menar 

Bjervås att barnet är den som ska ha huvudrollen och bestämma vad samtalet ska 

handla om. Denna syn på lärande, att barnet har huvudrollen, är även sammankopplat 

med vilken barnsyn förskolläraren har (a.a.). Även Matthews (2003) lägger stor vikt 

vid att förskolläraren ska stötta barnet och att barnet ska vara den som leder. Han 

menar också att förskollärarens roll som stöttande ibland kan handla om att ta 

avstånd genom att inte lägga sig i barnets handlande och tänkande.  

Förskolläraren kan i en barnsyn dominerad av ett traditionellt utvecklings-

psykologiskt perspektiv ta rollen som förmedlare av kunskap (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). Den vuxne ser då sig själv som viktig för barns lärande och barnet 

blir endast en mottagare av kunskap (Johansson, 2005; Åberg och Lenz Taguchi, 

2005). 

FÖRSKOLLÄRARENS BARNSYN 

Det kompetenta barnet 

Sociala inlärningsteorier, socialisationsteorier och klassiska psykoanalytiska teorier 

har genom tiderna uttryckt och motiverat idén om det inkompetenta barnet. 1970-

talet blev en brytpunkt för ett paradigmskifte där de senaste decenniernas forskning 

revolutionerat sättet att se på barn vilket har lett fram till barnsynen ”det kompetenta 

barnet” (Sommer, 2005). 

Bjervås (2003) beskriver det kompetenta barnet som ett barn med inneboende 

kunskaper och drivkrafter. Den vuxne bör dock stötta samt skapa förutsättningar och 

arenor där det kompetenta barnet kan utvecklas. Johansson (2005) beskriver i samma 

anda barnsynen “barn är medmänniskor” där en strävan finns att möta barnet i dess 

egen livsvärld. Förskolläraren är då lyhörd och vill ge barnet kontroll att påverka sitt 

eget liv samt visar uppskattning för varje barn som en unik individ.  

Barnsynen ”det kompetenta barnet” kännetecknas av en samspelande atmosfär vilket 

präglas av psykisk och fysisk närvaro av förskolläraren i barnets livsvärld. 

Förskolläraren är intresserad av barnets upplevelser och uppmuntrar barnets 

nyfikenhet samt försöker förstå barnets avsikter med sitt handlande (a.a.).  

Det inkompetenta barnet 

Förskolläraren utgår från att hon vet vad som är bäst för barnet och försöker få barnet 

att agera utifrån detta (Johansson, 2005). Barnet kan ges val men utan egentligt 

inflytande att göra som det vill. Exempel på ”skenval” är när förskolläraren frågar 

om barnet vill ha röd färg och samtidigt häller upp röd färg till barnet utan att invänta 

något svar. Barnet har liten kontroll, ingen överblick över sin egen situation och små 

möjligheter till inflytande. Förskolläraren kan tolka barnets infall och handlingar 

negativt och förskolläraren ser det som sin främsta uppgift att begränsa och förhindra 

barnets handlande (a.a.). 

Johanssons (2005) studie visar att det finns flera olika ”atmosfärer” som grundar sig i 

förskollärarens attityd eller stämningen i verksamheten. Förskolläraren arbetar med 

fokus på barnets bästa men ur ett vuxenperspektiv och maktkamper mellan barn och 

vuxna är vanligt. Även motsägelser förekommer exempelvis att förskolläraren sitter 
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med vid barnets aktiviteter men bara flyktigt hjälper eller interagerar med det och 

istället diskuterar med kollegor om personalbrist eller om barnen över deras 

huvuden.  

ATT GE RESPONS 

Det är viktigt att visa respekt inför det barnet skapat och den vuxne bör inte säga “så 

där ser väl inte en kossa ut!” (Skoglund, 1998, s.10). Detta är viktigt då skapande 

inte går ut på att avbilda en yttre verklighet exakt utan att skapandet är ett möte 

mellan den yttre verkligheten, omvärlden, och den subjektiva inre verkligheten som 

består av exempelvis drömmar, minnen, tankar och känslor (a.a.). 

Hos förskollärare finns ofta en osäkerhet om vad som “borde” sägas då barnet visar 

upp en bild (Braxell, 2010). Förskolläraren vill uppmuntra och glädja barnet men 

uttryck som: ”Vad fin! Vad är det för något? Vem är den till?” (s.71) signalerar att 

bilder är produkter som kan vara fina eller fula, bör föreställa något och kan ges bort 

(a.a.). Att berömma barnets bild som produkt genom att exempelvis säga: ”vilken fin 

bild” gör dessutom att man lär barnet att saker är fina eller fula (Richter, 2012). 

Bedömande ord som “fint” och “fult” kommer från vuxenvärlden, de är inlärda och 

är inte något som barnet föds med (Skoglund, 1998). Respons genom beröm kan 

hämma barns skapande då barnet försöker komma underfund med hur det ska få mer 

beröm (Carlsson, 2012). Detta kan i sin tur ha en bromsande effekt på kreativiteten 

(a.a.). Respons på barns bilder genom beröm och bedömning kan även leda till 

prestationsångest och i vissa fall till att barnet slutar skapa bilder (Claesdotter (2009).   

Den respons som förskollärare ger bildar ett skapandeklimat på förskolan, ”/…det 

blir en osynlig miljö som formar barnens estetiska läroprocess och sätt att tänka om 

egna och andras bilder, om sin egen och andras förmåga att skapa.” (Braxell, 2010, 

s.74). Beröm bör ske på ”rätt” sätt vilket innefattar att vara nyfiken och lyssna på 

barnet (Carlsson, 2012). Förskolläraren måste tänka sig att barnet har en historia att 

berätta med sina alster (Richter, 2012). Förslag på hur man som vuxen kan 

uppmuntra barnet i sin skapandeprocess är genom uttryck som: ”Vad roligt det är att 

se dig arbeta..."(Skoglund, 1998, s.19) och "Det är fantastiskt vad du lär dig 

mycket!” (a.a., s.19). Den vuxne kan ge respons på barnets bild med koppling till 

skapandeprocessen och inte produkten genom att säga: ”Vilken spännande bild du 

gjort! Jag blir nyfiken på hur du tänkte?” (Braxell, 2010, s.72). Barnets relation till 

bilden har större värde än bilden i sig, och denna relation får förskolläraren reda på 

genom att själv tolka eller genom att låta barnet berätta om sin bild. Om 

skapandeklimatet på förskolan genomsyras av att processen och berättandet kring 

skapandet är det viktiga kan teckningen av en katt se ut på tusen sätt och mångfalden 

ses som en rikedom (a.a.).  

 

TEORETISKT RAMVERK 

Studiens teoretiska ramverk behandlar förskollärares förhållningssätt till barns 

skapande, teorier kring process- och produktfokus och barnsyn. 

McLennan (2010), Granberg (2001) och Braxell (2010) tar alla upp att det är 

viktigare att fokusera på processen än produkten i barns bildskapande. Att ha ett 

processfokus är mest utvecklande för barnets lärande i bildskapandet såväl som i 
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dess övriga lärande och utveckling. Författarnas tankar stärks av den övergripande 

teori vi valt att utgå från nämligen den poststrukturella, vilken enligt Elfström, 

Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2008) fokuserar på att processen är viktigare än 

målet. 

Förskollärarens förhållningssätt och tankar kring barn är avgörande för dess 

bemötande av barnet (Johansson, 2005). Teorin om ”det kompetenta barnet” 

(Bjervås, 2003) innebär att barnet har drivkraft och tankar kring sitt handlande. Detta 

innebär dock inte att barnet alltid klarar sig helt själv utan ändå behöver stöd från 

förskolläraren. Bjervås (2003) liksom Johansson och Braxell menar att förskolläraren 

behöver inta olika roller för att stötta barnet där det befinner sig ”här och nu”. 

Braxell (2010) menar att bedömning inte bör ske av bildskapandets produkt, 

förskolläraren bör istället ge respons på barnets process samt lyssna på barnets tankar 

kring sitt eget skapande. Detta ligger i linje med den poststrukturella teorin som 

beskriver att barnets egna tankar och intressen är en viktig utgångspunkt i arbetet 

med barnen på förskolan (Elfström m.fl., 2008).  
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SYFTE 
Vårt syfte är att ta reda på hur förskollärare arbetar med och påverkar barns fria 

bildskapande i förskolan. Vi vill speciellt titta på vilken påverkan förskollärarens 

närvaro och fokus har på barnens fria bildskapande aktiviteter i förskolan samt 

barnens fokus och uttryck.  

FRÅGESTÄLLNINGAR 

- Hur påverkar förskollärarens fokus på lärande barnets fria bildskapande i 

förskolan? 

 

- Vilka uttryck hos barnet kan vi se kopplat till om barnet har process- eller 

produktfokus?  

 

- På vilket sätt påverkar förskollärarens barnsyn det fria bildskapandet i 

förskolan? 

 

- Hur påverkar förskollärarens respons på barnets bilder barnets fria 

bildskapande? 
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METOD 

KVALITATIV METOD 

I vår studie ville vi ta reda på vilken påverkan förskolläraren har på barnets fria 

bildskapande. Det var även av intresse att se vilka känslor barn uttryckte i sitt 

skapande. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativt metod eftersom det enligt 

Backman (2008) hjälper forskaren att få svar på den enskilda individens syn på sin 

verklighet.  

VIDEOOBSERVATION SOM METOD 

För studien underlättar det att kunna återuppleva sekvenser för att sortera och 

kategorisera insamlad data på ett relevant sätt. Studien utgår därför från empiri i form 

av inspelade filmsekvenser vilket enligt Backman (2008) har fördelen att tydligt 

kunna återge händelser och förlopp. 

URVAL  

Filmupptagning gjordes på fyra förskolor på tre orter i sydöstra Sverige. I studien 

observerades de barn i åldrarna 3-5 år som under dagen för besöket befann sig på 

förskolan. En av de utvalda förskolorna har inriktning mot Reggio Emilia, en mot 

utomhuspedagogik och två har ingen uttalad inriktning. Förskolorna valdes ut för att 

få variation i observationerna men studien vill inte ställa de olika förskolorna mot 

varandra och avsikten är inte att hitta varken likheter eller skillnader dem emellan.  

GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNING  

Vid varje förskola har vi observerat barn enskilt och i grupp med hjälp av 

filminspelning på digitalkameror. Dessa digitalkameror har stått på stativ som vi 

placerat vid bord, i målarrum och i ateljéer där barnen brukar befinna sig när de 

skapar bilder. Vi har vid varje tillfälle använt oss av två digitalkameror som vi ibland 

flyttat runt i rummet för att få andra vinklar och annat ljud i vårt inspelade material. 

Vi har varit passiva i rummet och enbart stängt av och startat kameran med jämna 

mellanrum för att få kortare filmsekvenser. Totalt innefattar studien 324 minuter i 

insamlade filmsekvenser. I direkt anslutning till de videofilmade observationerna har 

vi gjort anteckningar samt skrivit ner våra egna tankar i vanliga skrivblock. 

Det insamlade materialet sorterade vi i flera olika steg. Steg ett innebar att plocka ut 

för studien relevant material och plocka bort överflödiga filmsekvenser. Överflödiga 

filmsekvenser var exempelvis sådana där ingen aktivitet utfördes eller där inga barn 

eller förskollärare syntes. Det återstående materialet tittade vi på många gånger, vi 

tog anteckningar och gjorde en andra sortering kring vilka sekvenser som bäst 

svarade mot studiens syfte. Dessa sekvenser transkriberade vi för att sedan 

kategorisera efter funnet innehåll, vilket i studien utgör grunden för resultat, analys 

och diskussion. 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  

De forskningsetiska principerna innefattar fyra krav, informationskravet, samtyckes-

kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).  
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I praktiken innebär detta att vi i vår studie informerat berörda förskollärare om vår 

studies syfte och om att deltagandet är frivilligt. Förskollärarna informerades om att 

de när som helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande. I studien hanterades de 

uppgifter vi samlat in på ett varsamt sätt så att personuppgifter varken röjs eller når 

obehöriga. Alla namn som nämns i studien är fingerade. De uppgifter om personer 

som samlats in används endast för det som deltagarna informerats om, det vill säga 

denna studie. Förskollärarna fick muntlig information om allt detta och vi fick 

tillåtelse att genomföra observationer.  

Inför videoobservationerna skrev vi ett informationsbrev till föräldrarna på de 

berörda förskolorna (se Bilaga). I brevet förklarade vi vilka vi är och i vilket syfte vi 

ville göra besöket på barnets förskola. Vi gav också föräldrarna möjlighet att ta 

ställning till om de ville tillåta det egna barnets medverkan i observationerna eller 

inte. Vi förklarade i brevet att deltagandet var högst anonymt och att 

observationsmaterialet endast skulle komma att användas av oss som studenter för att 

genomföra denna studie. Under observationerna hade barnen själva möjlighet att 

välja om de ville medverka eller inte, då deltagandet i de bildaktiviteter vi 

observerade var valfritt.  

METODKRITIK 

Då vi valt att genomföra en kvalitativ studie med fyra deltagande förskolor blir vårt 

material inte brett nog att generalisera och göra resultatet allmängiltigt för förskolor i 

hela Sverige. Resultatet har ändå så pass stor bredd att vi kan finna mönster och dra 

slutsatser. Risken att misstolka materialet har vi försökt minimera genom att använda 

videoobservation och inte uteslutande ljud- eller bildupptagning. Vi har dessutom 

varit två när vi tagit del av och tolkat materialet för att försöka skapa en så objektiv 

bild som möjligt. Det går dock inte att förneka det faktum att vår närvaro på 

förskolorna påverkat både barn och förskollärare vilket därmed också påverkade vårt 

resultat. Dokumentation kan aldrig vara objektiv då de som observerar hela tiden gör 

val och tolkar innehållet (Dahlberg, 2002). Detta gör att observatören blir en 

medkonstruktör till det insamlade materialet (a.a.). Som en breddning av vår studie 

hade vi om tid funnits kunnat visa videosekvenserna för barnen som medverkat och 

låtit dem berätta vad de gjorde och tänkte i de olika situationerna. 
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RESULTAT 

LÄRANDE 

Förskolläraren har i vissa filmsekvenser fokus på lärande i skapandeprocessen och 

försöker skapa lärandesituationer genom att ställa frågor till barnet. I de observerade 

situationerna har vi sett att förskolläraren ber barnet benämna färger, skriva sitt namn 

på teckningen samt uppmuntras att svara på frågor kring vilka färger som uppstår när 

de blandas. 

Nu ska jag tala om vad vi har för färger, vi har gul, och vi har blå och grön och röd och så har 

vi vit. 

Har du skrivit namn på den? Jag vill gärna veta vem det är som har gjort den till mig. 

Förskolläraren: Hur blir det nu när du blandar Linus? 
Linus: Om jag blandar vit, vit och, och blå så blir det turkos. 
Förskolläraren: Då blir det turkos, ja, och kolla här vilka häftiga färger.  

Förskolläraren utmanar barnen genom att uppmuntra dem till att förklara olika 

fenomen för varandra, men också att lösa problem genom samtal, diskussion och 

resonemang.  

Liam: Vi ska ha en lila och röd och gul och lila och brun och röd. 

Förskolläraren: Oj, vad många. Hur många färger får det plats i en sån där palett då? 

Liam: 1-2-3-4-5-6-7-8-9. 

Tim: Jag har hällt upp en, det får bara plats tre. 

Förskolläraren: Det finns tre hål i paletten då kan ni inte ta kanske åtta färger för det får ju 

inte plats. Hur ska ni tänka nu? 

En stund senare har barnen fyllt blå och grön i två av palettens tre koppar. 

Tim: Nu får det bara plats en, kanske röd? 

Liam: Aaa, eller kanske, får det plats dom och dom och dom? 

Tim: Nej, titta här hur många platser det är kvar. 

Liam: Men dom och dom då? 

Tim: Nae, bara den. 

I en annan situation uppmuntrar förskolläraren barnen att ta hjälp av varandra då 

Johan funderar kring Linus turkosa färg och förskolläraren skickar frågan vidare till 

barnet Linus.  

Johan: Hur kunde det bli…? Fanns det turkos färg i dom här burkarna? 
Linus: Jag blandade vit och blå och så ser du att det blev turkos. 
Förskolläraren: Johan, då vet ju du hur du ska göra sen! 

Förskolläraren kommenterar barnets teckningar genom att med positivt tonfall 

benämna vad de ritat och förklarar ibland rent praktiskt hur barnet kan gå till väga 

för att klara av specifika situationer: 

Vet du vad jag ser, du gjorde många blommor här uppe, men här gjorde du bara jättelite. 

Smartast är att ta här uppe och dra uppåt, nu kan du öppna den, men de är svåra dock. 

FOKUS PÅ PROCESS 

I flera av situationerna blandar barnet färg och förskolläraren uppmuntrar och följer 

barnets intresse och initiativ.  
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Amanda: Nu blev det blandfärg.   

Förskolläraren: Ahaaa. Oj vad ni blandar och blandar och blandar.  

Förskolläraren berömmer och ställer också frågor till barnet med fokus på processen.  

Du har verkligen jobbat!  

Har du målat med tandborsten nu någonting? Gick det bra eller var det svårt?  
Vilket är lättast, pensel eller tandborste? Vilket är roligast då?  

Barnen har ibland ett gemensamt processfokus, i en situation står två barn och häller 

upp färg.  

Titta vad jag gjorde! Du, vi blandar alla färger. 

I andra situationer uppmuntras och uppmärksammas inte barnets fokus på processen 

trots att förskolläraren står bredvid barnet.  

Här blir det rosa, här blir det rosa! Här blir jättefint!   

FOKUS PÅ PRODUKT 

I dessa situationer finner vi ett fokus hos barnet och förskolläraren på produkten i 

skapandet, det kan också vara så att bara barnet eller bara förskolläraren har 

produktfokus.  

Två barn sitter och målar tillsammans. Det ena barnet granskar sin och kompisens 

teckningar. 

Ska vi se om dom är lika fina. Din kan va’ fin och min kan va’ fin! Båda är jättefina!  

I flera andra situationer är förskolläraren inte nöjd med resultatet utan ber barnet 

använda mer färg, komplettera med fler detaljer eller skriva något trots att barnet 

påtalat att det har målat färdigt.  

Ska du rita dit en näsa då?  

Kan du skriva Volvo som du gjorde på den förra?  

Vet du vad, jag vill nog ha lite mera färg på min teckning, tack! Är det okej?  

BARNET SOM KOMPETENT 

Här har vi tagit fasta på de filmsekvenser där förskolläraren agerar utifrån barnsynen 

“barn som kompetenta”. Gemensamt för dessa situationer är att förskolläraren pratar 

med barnen respektfullt, barnen tillskrivs kompetens med inflytande över sitt eget 

lärande samt att förskolläraren inte bedömer barnens målningar. I några situationer 

då förskolläraren missuppfattar eller stör något barn visar hon respekt genom att be 

barnet om ursäkt. Förskolläraren uppmanar också barnen att prata med och ta hjälp 

av varandra. 

Fråga Linus, han blandade turkos, fråga honom får du se vilka färger han blandade. 

Du får säga till när du vill ha hjälp. 

Till stor del uppmuntrar förskolläraren barnens initiativ, i en situation vill ett barn 

använda en tandborste istället för en pensel vilket uppmuntras av förskolläraren.  

Prova får du se hur det går. 
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I en annan situation vill förskolläraren leda in samtalet på att blanda färger men då 

hon märker att barnet har ett annat fokus pressar hon inte barnet utan ger det 

uppmuntran att fortsätta experimentera med färger. 

Förskolläraren: Love, vad tror du att det blir för färg nu när du hällde grön i det gula? 
Love: Jag vet inte… 
Förskolläraren: Nää, du ska bara prova! 

I en annan situation där barnet har målat en lång stund och fyllt hela pappret med 

färg frågar förskolläraren med positivt tonfall:  

Känner du att du är färdig eller har du någonting kvar? 

BARNET SOM INKOMPETENT 

Det vi sett är att förskolläraren i vissa filmsekvenser inte ger barnet förtroende och 

ansvar att utföra uppgifter eller att hon inte visar respekt inför det barnet skapar. 

Exempelvis får barnet inte själv hälla upp färg, bestämma när det målat färdigt eller 

vilket material som ska användas. 

Mira: Nu är jag färdig med min. 

Förskolläraren: Vad har du gjort för någonting?  
Mira: En gubbe.  
Förskolläraren: En gubbe. Har gubben kanske några fina armar?  
Mira: Där.  
Förskolläraren: Ja, där ser jag, och näsa, och mun och ben.  

Mira: Den har ingen näsa. 

Förskolläraren: Ska du rita dit en näsa då?  

I en del situationer nedvärderas barnets skapande och ses inte som tillräckligt. 

Vet du vad, jag vill nog ha lite mer färg på min teckning, tack! Är det okej? 

Japp, tack Lisa! Det är väldigt snabba teckningar du gör. 

I en annan situation säger barnet att det målat färdigt varpå förskolläraren pekar på 

ett bord där det endast står en burk med röd färg och säger:  

Du vill inte ha någon annan färg att måla med, det finns massor av färger där. 

RESPONS  

Positiv respons uttrycker förskolläraren bland annat med uppmuntrande och positivt 

tonfall. 

Ojojoj!  

Du har verkligen jobbat! 

I en annan situation uppmärksammar förskolläraren två skrattande flickor som sitter 

och målar på sina händer.  

Förskolläraren säger glatt: Är det roligt Karin? Ja, du ser glad ut! 

Barnen får under observationerna även negativ respons från förskolläraren. Oftast 

handlar det om att förskolläraren uttrycker att det saknas något på bilden, exempelvis 

att det ska vara mer färg, att barnet ska skriva sitt namn eller lägga till fler 

komponenter.  

Du vill inte ha någon annan färg att måla med.  

Ska du bara måla med grön färg.   
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Målat färdigt eller?  

Den negativa responsen handlar också om att förskolläraren inte tycks visa 

uppskattning för de teckningar barnen skapar, till exempel att förskolläraren tackar 

för en teckning hon får utan att titta på den.  

Japp, tack Lisa! Det är väldigt snabba teckningar du gör!   

Vi ser också i vårt resultat att barnen själva värderar och ger respons på varandras 

teckningar.  

Ska vi se om dom är lika fina. Din kan va’ fin och min kan va’ fin. Båda är jättefina!  

 

DISKUSSION 

Hur påverkar förskollärarens fokus på lärande barnets fria bildskapande 

i förskolan?  

I resultatet ser vi att förskollärarens fokus utan påverkan av barnsyn, process- eller 

produktfokus ligger på att barnet ska lära sig något. Barnet blir till exempel ombett 

att benämna färger och blandningar av färg samt uppmuntras att i olika sociala 

situationer lösa problem. Förskolläraren ger även barnet pedagogiska förklaringar på 

olika praktiska svårigheter. Vi tolkar det som att barnet i vissa fall blir stimulerat till 

vidare utveckling genom förskollärarens lärandefokus men i vissa andra fall påverkas 

det att flytta sitt fokus. Att barnet ändrar sitt fokus till förskollärarens kan störa dess 

koncentration på bildskapandet.  

Braxell (2010) tar upp att skola och förskola har en tradition av att kategorisera barn 

efter ålder och vad de förväntas lära sig i olika stadier. Detta kan låsa förskolläraren 

till att inte se de verkliga kompetenserna och förmågorna barnet har (a.a.). Vi tror att 

förskollärarna är så inkörda på vad de tycker att barn ska lära sig i vissa situationer 

vilket gör att bildskapande ofta avbryts för att förskolläraren vill uppnå något annat 

än vad barnet vill.  

Enligt vårt teoretiska ramverk bör förskolläraren möta barnet där det befinner sig 

”här och nu”. Tankar som vi fick när vi genomförde vår studie var att förskollärarens 

frågor som syftar till lärande hos barnet ofta inte har koppling till var barnets 

uppmärksamhet ligger. Vi ser dock det svåra, nästintill omöjliga, med att hinna och 

kunna möta varje barn i sitt intresse och på sin kunskapsnivå. I relation till våra 

upplevelser av barngruppernas ökade storlek, kan vi få en förståelse för 

förskollärares agerande. Läroplanen för förskolan, Lpfö98 [rev.10], har ett uttalat 

lärandefokus med strävansmål inom ämnen som enligt samhället är viktiga 

exempelvis svenska, matematik och naturvetenskap. Detta kan, enligt oss, i 

förlängningen påverka förskolläraren att agera i syfte att snabbt uppnå ett lärande hos 

barnet, vilket då ofta sker genom att läraren är en förmedlare av kunskap, en kunskap 

som inte intresserar barnet ”här och nu”.    

En annan intressant aspekt är den estetiska verksamhetens värde i förskola och skola. 

Vi har tidigare nämnt att bildskapande står längst ner i en hierarki av olika ämnen i 

skolvärlden (Paulsen, 1996). Vi funderar över om detta kan kopplas ihop med våra 

observationer där förskollärarens fokus ligger på lärande. Som ovan nämnt går 
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förskolläraren i vissa fall in och stör barnet i dess skapande aktivitet, detta kan tolkas 

som att det finns en hierarki mellan förskollärarens lärandefokus och den estetiska 

process som sker, där lärandet står högre i rang än skapandeprocessen. 

Vilka uttryck hos barnet kan vi se kopplat till om barnet har process- 

eller produktfokus?  

Ett intressant fynd vi gjorde när vi sammanställde vårt resultat var att barnens uttryck 

och fokus hade ett samband med om barnet målade med flytande färg eller ritade 

med pennor. I de flesta bildskapande aktiviteter där barnet målade med flaskfärger 

hade barnet fokus på process och visade även uttryck som glädje, hängivenhet samt 

koncentration. I vårt teoriavsnitt lyfter vi att fokus på process är viktigare än fokus på 

produkt i barns bildskapande (McLennan, 2010; Granberg, 2001; Braxell, 2010; 

Elfström m.fl., 2008), vilket då styrks av vårt resultat. 

I en filmsekvens står en pojke och målar med flaskfärger i mer än 30 minuter. Under 

samma tid hinner tre olika barn turas om att måla på ett annat staffli i samma rum, 

något som denna pojke inte verkar lägga märke till. Pojken är helt inne i sin 

skapandeprocess och tycks bli störd de få gånger förskolläraren tilltalar honom. Vi 

tolkar det som att detta barn är i sitt “högertillstånd” och fokus förefaller ligga på 

färgerna, penseln och staffliet. I de fall barnen tycktes vara i ”högertillstånd” eller ha 

fokus på processen gav de uttryck för glädje, gemenskap, intresse och kreativitet.  

I motsats till att barnet lade fokus på processen under målaraktiviteter lade det mer 

fokus på produkt i ritaktiviteter där bilder framställdes med hjälp av färgpennor. 

Dessa bilder har oftare en högre grad av föreställande motiv och uppmärksammas 

också oftare av förskolläraren för sitt utseende. Vid ett tillfälle sitter två barn och 

ritar med tuschpennor, de tittar på varandras bilder och kommenterar dem genom att 

använda begrepp som “fin” och “bra”. Johansson (2005) skriver om pedagogiska 

atmosfärer och dess påverkan på hur barn bemöts. Det vi har upplevt är att det på 

varje förskola, varje avdelning och även kring varje förskollärare uppstår en miljö, 

om vi ser på det ur ett bildskapandeperspektiv kan vi kalla det för ett osynligt 

skapandeklimat. Vi har sett att skapandeklimatet ibland är ifrågasättande och att de 

barn vi observerat som hade fokus på produkten samt fokus på att produkten skulle 

vara ”fin” troligtvis präglades av tidigare erfarenheter av bedömning. Detta i 

kombination med bildjämförelser från förskollärarna kan då leda till en strävan att nå 

upp till samma duktighetsnivå som andra barn på förskolan. Vi tror i förlängningen 

att detta skulle kunna leda till att barnen i situationen inte anser sig nå upp till 

duktighetsnivån och förkastar sin egen förmåga att skapa och även undertrycker sin 

kreativa sida.  

På vilket sätt påverkar förskollärarens barnsyn det fria bildskapandet i 

förskolan?  

Vårt resultat visar att förskollärarens barnsyn påverkar barnets fria bildskapande 

aktiviteter i förskolan både i de fall barnet ses som kompetent och när barnet ses som 

inkompetent.  

Barnsynen ”barnet som kompetent” innebär att barnet får mer ansvar över sitt eget 

lärande, inte blir pressat att svara “korrekt” på lärandefrågor och förskolläraren 

försöker förstå barnets avsikter. Om barnet ses som en kompetent individ lägger 
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förskolläraren ofta fokus på barnets kreativa skapandeprocess och inte nödvändigtvis 

på en godkänd slutprodukt. Vi tolkar det även som att förskolläraren påverkar barnet 

positivt i sitt fria bildskapande då barnet blir stimulerat och uppmuntrat till att 

fortsätta sin aktivitet, vilket i sin tur stärker barnets identitet och tilltro till sig själv. 

Det finns en stor valfrihet i skapandet, det ligger ingen press att skapa och ingen 

press att skapa något specifikt. Barnet ges även ansvar att höja gruppens lärande 

exempelvis när något barn vill ha hjälp och förskolläraren ber ett barn som redan kan 

att förklara.  

I de fall förskolläraren ger uttryck för barnsynen “barnet som inkompetent” ligger 

fokus ofta på den slutliga produkten av barnets skapande och responsen som ges är 

mestadels negativ. Barnet ges inte ansvar för sitt eget skapande och får många gånger 

inte välja fritt bland material, redskap och färger. Barnet får heller inte själv 

bestämma när det är färdigt med sitt skapande och det barnet skapat bemöts inte 

alltid med respekt av förskolläraren. Vi upplever att förskolläraren hämmar barnets 

skaparlust genom denna barnsyn och även förminskar barnet genom att direkt eller 

indirekt visa att det barnet presterar inte duger.  

Carlsson (2012) beskriver att alla barn antingen har lättare för bildens bild eller 

ordets bild men att de måste få träna båda delar. Vi ställer oss frågan vad som händer 

när barnet har fri tillgång till pennor och kritor vilka uppmuntrar till ordets bild, men 

begränsad tillgång till material som övar upp bildens bild? Vi menar att det är viktigt 

att barnet får öva på både bildens bild och ordets bild men även att barnet bör få 

möjlighet att välja uttryckssättet det känner sig mest bekväm med. Detta gör att 

barnets självförtroende och tillit till sig själv stärks och det kan våga prova nya sätt 

att uttrycka sig estetiskt. Vi tror att det kan ha positiva sidoeffekter inom andra 

områden i barnets liv.  

Hur påverkar förskollärarens respons på barnets bilder barnets fria 

bildskapande?  

Den positiva responsen uttrycks i de fall som bildskapandets fokus ligger på process 

samt då förskolläraren ger uttryck för barnsynen “barn som kompetenta”. Barnet får 

beröm för sitt engagemang i processen vilket leder till fortsatt skapande med 

processfokus. Förskolläraren använder sig ofta av ett positivt tonfall då hon 

kommenterar barnets skapandeprocess men den positiva responsen kan i några 

enstaka fall även gälla slutprodukten. Vi tolkar det som att förskollärarens 

processfokus ger barnet möjlighet att skapa fritt då det inte finns specifika regler att 

förhålla sig till. Det finns heller inte en färdig tanke om hur produkten ska bli vilket 

leder till att förskolläraren har lättare för att ge barnet positiv respons då skapandet 

inte kan bli fel.  

Som vi tidigare nämnt i resultatet har vi funnit att i de fall förskolläraren uttrycker 

negativ respons finns ett fokus på produkt i bildskapandet, det är dessutom så att 

förskolläraren ger uttryck för barnsynen “barn som inkompetenta”. Förskolläraren 

uttrycker exempelvis i sin negativa respons att barnets bild saknar färg, namn eller 

andra komponenter vilket leder till att barnet får komplettera sin bild och tvingas 

fokusera på slutprodukten även i de fall barnet från början haft ett processfokus i sitt 

bildskapande.  
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Resultatet visar att förskollärarens produktfokus inte lämnar utrymme för barnet att 

skapa fritt utan att aktiviteten måste följa speciella regler för att produkten ska bli 

korrekt eller på ett förutbestämt sätt. Detta leder till att barnet oftare kan "göra fel" i 

sitt skapande vilket i sin tur leder till negativ respons från förskolläraren. Den 

negativa responsen kan då ge barn som är osäkra på sin skapandeförmåga vilket kan 

smitta av sig till övriga områden i förskolan och även till att barnet kan se sig som en 

som ”kan” respektive ”inte kan” exempelvis måla. Förskollärare bör inte bedöma 

bildskapandets produkt utan fokusera på barnets process (Elfström m.fl., 2008; 

Braxell, 2010) av denna anledning. 

Barn skapar sin identitet och utvecklas hela tiden och vi funderar kring vilka 

konsekvenser negativ respons inom bildskapande kan ha för denna utveckling. Under 

en observation såg vi en flicka som under kort tid producerade en mängd bilder med 

avsikt att ge dessa till förskolläraren som befann sig i samma rum. Varje bild barnet 

räckte fram möttes av en respons från förskolläraren genom ord, tonfall eller 

kroppsspråk som visade att hon inte var nöjd med den slutliga bilden exempelvis: 

”…jag vill nog ha lite mera färg på min teckning, tack!”. Det som då hände var att 

barnet själv försökte lista ut vilken kritik förskolläraren skulle komma att ge och 

korrigerade sin teckning innan förskolläraren hann påpeka fler fel. I den situation vi 

observerade tog barnet innan förskolläraren fick syn på den sista framsträckta 

teckningen tillbaka den för att måla lite mer och förhoppningsvis undvika att få 

negativ respons. 

Vi drar slutsatsen att det lätt blir fokus på produkten i bildskapande även om 

förskollärarens intention är att uppmuntra barnets process. Vi tror det beror på att 

skapande i form av målning och teckning leder till att det blir en bestående 

slutprodukt till skillnad från när skapandet sker i form av dans, musik, lek eller 

drama. Aktiviteter som exempelvis måla i snö, måla med vatten på asfalt eller rita i 

sand är bildskapande som inte lämnar en bestående slutprodukt men som likaväl kan 

vara utvecklande kreativitetsmässigt för barnen. Vanligast i förskolan är ändå att 

barnen skapar bilder med färg på papper och hur kan man då fokusera på process fast 

man får en produkt? Det vi har sett i vårt resultat är att de förskollärare som trots en 

slutprodukt lyckas ha fokus på processen berömmer barnets aktivitet och pratar om 

bildens konkreta innehåll exempelvis ”Du har verkligen jobbat”, eller ”Vet du vad 

jag ser, du gjorde många blommor här uppe…”. Att uttrycka sig på detta sätt tror vi 

kan vara en bra metod för att fokusera på processen även om uppmärksamhet riktas 

mot produkten av skapandet.  

Avslutande reflektioner  

När vi ser på denna studie ur ett helhetsperspektiv blir det tydligt att barnsyn, 

process- och produktfokus samt vilken respons förskolläraren ger barnet är 

sammanlänkade. Kopplingen mellan barnsynen ”det kompetenta barnet” och att 

förskolläraren har ett fokus på skapandeprocessen samt ger positiv respons är lika 

tydlig som kopplingen mellan barnsynen ”det inkompetenta barnet” och 

förskollärarens negativa respons samt fokus på produkt. En annan intressant aspekt 

var att barnsyn, process- och produktfokus och respons många gånger fick stå 

tillbaka för förskollärarens vilja att uppnå lärande hos barnet. Att förskolläraren 

fokuserar på lärande leder dock enligt denna studies empiri inte nödvändigtvis till 

lärande för barnet. 
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Vi hoppas att denna studie har gett ökad insyn i hur viktigt bildskapande och 

kreativitet i förskolan är. Vår förhoppning är även att tankar väckts kring vikten av 

förskollärarens förhållningssätt och agerande. Vi anser att miljön på förskolorna ska 

berikas med mer material, mer tekniker och mer kunskap. På så sätt kan vi få barn 

som ger uttryck för glädje och entusiasm inom alla sorters bildskapande vare sig de 

själva har fokus på process eller produkt, på penslar eller pennor, på bildskapande 

eller självutveckling. 

Förslag till vidare studier 

Som en vidare utveckling på vår studie skulle det vara intressant att se om det finns 

någon skillnad i hur förskollärare bemöter barn i bildskapande aktiviteter i förskolan 

ur ett genusperspektiv. Det skulle även vara av intresse att genomföra samma typ av 

studie men med inriktning på styrda bildskapande aktiviteter i förskolan eller som en 

studie med fokus på likheter och skillnader mellan förskolor med olika inriktning. 
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BILAGA 

Informationsbrev till föräldrarna  

 

 

Hej! 

 

Vi heter Lena Svensson och Elsa Karlsson och läser till förskollärare vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu skriver vi examensarbete om barns bildskapande 

i förskolan. Vi har för avsikt att besöka ditt barns förskola och videofilma situationer 

där barnen skapar bilder. 

 

Vårt examensarbete styrs av vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket 

innebär att vi inte kommer nämna några namn på vare sig barn, förskola, personal 

eller ort. Videoobservationerna finns endast tillgängliga för oss och raderas när 

examensarbetet blivit godkänt.  

 

Om du som förälder samtycker till att ditt barn medverkar under observationerna 

behöver du inte göra någonting. Om du däremot inte samtycker ber vi dig att höra av 

dig till oss genom kontaktuppgifterna längre ner på sidan eller till personalen på ditt 

barns förskola.  

 

 

Om ni inte godkänner att ert barn deltar i undersökningen om barns bildskapande i 

förskolan eller har övriga funderingar och frågor, kontakta oss på:  

 

 

Lena Svensson   Elsa Karlsson 

ls22ga@student.lnu.se  ek222fe@student.lnu.se  

073 - 061 40 71   073 - 067 60 11 

 

 

Med vänlig hälsning 

Lena & Elsa  

 

Handledare: Åsa Tugetam 

Kontakt: asa.tugetam@lnu.se 
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