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Abstrakt  
 

Engelsk titel: "I draw ugly" -a dilemma in the children's image building processes. 

 

Bildskapande situationer och processer är en del av vardagen i förskolan och 

förskoleklassen. Bild framkommer både i den fria leken men även i de styrda 

aktiviteterna.  

 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur barnens bildskapande ter sig 

utifrån det bemötandet de få utifrån sina pedagoger och kamrater. Denna text kommer 

att diskutera hur pedagogerna förhåller sig till barnens alster men även hur barnen 

upplever kamratkultur under bildskapande situationer. Metoder som använts i denna 

undersökning är strukturerande intervjuer av både pedagoger från olika verksamheter 

och även elever i en förskoleklass. Resultatet i denna studie visar att pedagogerna 

snabbt bedömer barns teckningar i förbifarten och utifrån barnens perspektiv vilket 

barnen bekräftar att de höjer varandras bilder men har en självkritisk syn på sitt eget 

skapande. För att få en bild av hur barnen upplever beröm fick de berätta kring hur de 

upplever pedagogens bemötande men även hur de själva och deras kamrater möter deras 

alster.  
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1. Inledning 

 

Något som engagerar mig är frågan kring hur jag och mina framtida kollegor kan få 

barnen att skapa lustfyllt och lärorikt. En dag under mina fältstudier upplevde jag en 

situation som fick mig att fundera. Det satt två flickor som var sex år och målade av 

sina gosedjur. Den ena flickan målade så att jag såg likhet med hennes djur hon hade 

tagit med sig, hon verkade nöjd när hon målade. Den andra flickan verkade inte så nöjd 

då hennes teckning inte var så lik hennes djur. Flickan som ritade och tillsynes verkade 

nöjd med sin bild sa ”åh, vad jag ritar fult” hon sneglade över på den andra flickan. Den 

flickan tittade ner på sin teckning och sa detsamma ” jag ritar också fult”.  Detta fick 

mig att fundera. Hur bör pedagogerna bemöta barnen i verksamheten vid liknande 

situationer? och hur tar de tag i problemet när beröm används som ett negativt uttryck?   

 

En kortfilm som heter ” Du ritar fult” av film kollektivet Crazy Pictures, tar de upp detta 

problem men den har ett fruktansvärt slut där personen dör. Kanske kan den ses som en 

liknelse; att barnen sänks om någon kritiserar en – i detta fall på grund av en teckning.  

 

Så något jag vill fördjupa mig i är just detta, hur pedagoger agerar och på vilket sätt 

barnen påverkas av pedagogers förhållningsätt till just bedömning och beröm. Granberg 

(2001) menar att förhållningssättet påverkar barns mod att prova nya material och 

tekniker. 

 

Därför tror jag att det kan vara viktigt och väldigt intressant att göra en undersökning 

kring denna problematik, som kan bidra till förskoleverksamheten och till andra 

studenter som möter dessa situationer i sin vardag. Jag vill se hur det faktiskt ser ut i 

verksamheten, är detta något speciellt som uppkommer när barnen går i förskoleklass. 

Hur bemöter förskollärarna barnen som ser kritiskt på sina egna alster men även hur 

samspelet ser ut mellan barn- pedagog, barn-barn under skapande situationer.  
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2. Bakgrund 

 

Detta kapitel kommer lyfta olika aspekter på hur bildskapande dilemman som kan 

uppstå vid bildskapande. Tidigare forskning angående hur kompiskulturer kan se ut men 

även hur samspelet kan tar form kring målarbordet.  

 

2.1 Kompiskulturer under bildskapandet 

 

Änggård (2005) har gjort studier som visar att bildskapande oftast sker på barnens egna 

initiativ. När barnen sitter tillsammans runt ett målarbord uppstår det bildsamtal mellan 

barnen. Under barnens samtal brukar de komma överens om vad de ska rita, vad som 

ska vara med på teckningen och vilka färger de ska använda sig av. Ibland kopierar 

barnen till och med varandras teckningar. Denna strategi kan benämnas som 

”modelling” (Frisch, 2009). Strategin har funnits i alla tider och är något som används 

dagligen ute i skolverksamheterna. Oftast används den när barnet vill lära sig rita något 

nytt och då kan barnen hjälpa varandra genom att föra en dialog och instruera varandra.  

 

Det brukar uppstå olika trender på förskolorna om vad som är populärt att rita just då 

(Änggård, 2005). Detta kan innebära att bilderna direkt eller indirekt är svar på andra 

barns bilder, bildsamtal. Bildsamtal får en social funktion och frambringar ens sorts 

gemenskap mellan barnen när de skapar liknade bilder. Ett sorts godkännande att de 

tillhör en viss gemenskap (Änggård, 2005). Vygotsky (Frisch, 2011) betonar vikten av 

interaktioner mellan barn-barn och mellan pedagoger-barn för barnets läroprocesser. 

Det sociala samspelet har en stor roll i läroprocessen. Detta lyfts även av Robson och 

Rowe (2012) som menar på att interaktionen med andra barn kan ge barnet stöttning när 

den försöker utveckla nya idéer. När ett barn blir instruerat av ett annat barn får den öva 

på att försvara sin idé eller utveckla den tillsammans. När detta sker så klargörs barnen 

sina idéer och tankar för varandra för att sedan argumentera sin idés vikt. 

 

Kamratgruppen har en stor betydande roll för barns utveckling. När barn diskuterar med 

varandra kommer det tillfällen där barnet måste ifrågasätta sina egna uppfattningar och  

Williams (2006) pekar på Piaget som menar på att det sker en jämbördighet som inte 

ens den mest demokratiska pedagogen kan uppnå. När barn pratar med varandra håller 

de en nivå som barnen sinsemellan förstår menar Williams (2006). Hon menar även att 

barnens sätt är mer direkt och att de inte har några omskrivningar. Argumentation och 

återkopplingar från andra barn tas på allvar då barnen blir starkt motiverade att förändra 

förutsättningarna mellan sig själv och sina kamrater. Piaget (Williams, 2006) beskriver 

hur lärande stimuleras av kognitiva konflikter som framträder i barns samtal, för när 

barnen pratar med varandra måste de försöka förstå det andra barnets perspektiv. När 

barnen inte håller med varandra uppstår både en social och kognitiv konflikt.  

 

Änggård (2005) beskriver att barns kompiskulturer kan ses som en motkultur mot 

vuxenvärlden. Hon beskriver att Corsaro (1997) menar att ett starkt och viktigt drag i 

barnens kamratkulturer är att skapa kontroll över sina liv och göra motstånd mot de 

vuxna. Barn och vuxna har oftast inte samma intressen menar Corsaro (1997), barnen 

får en underordnad position gentemot de vuxna. För trots att barn vill och ibland strävar 

efter att göra likadana bilder som de vuxna, vill de inte vara som de vuxna, utan de vill 

vara som de andra barnen. För barnen är det deras kompisars åsikter som väger. Dessa 

åsikter är viktigare än att få beröm från ens förälder eller pedagog. Med detta menar 

Änggård (2005) att barnen delar smakpreferenser och att de hellre vill bli kopplade till 
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barnen i deras ålder eller till de äldre barnen. Gränsen gentemot de yngre barnen och de 

”barnsliga” bilderna är viktig (a.a).  

 

2.2 Samspelet mellan pedagogen och barnet  

 

I dagens skola har barnen blivit mer anonyma menar Ziehe (1989; Skoog, 1998). Han 

beskriver att det finns en strävan efter närhet och öppenhet i verksamheterna men att 

denna strävan oftast är falsk. Därför lyfter Ziehe (1989; Skoog, 1998) att det istället 

behövs intensitet, vilket skapas om lärare och barn möts i en arbetsgemenskap där de 

lekfullt testar olika gränser. Författaren betonar vikten av att lärare ska få barnen att bli 

nyfikna på nytt lärande och av det okända (a.a). Ett exempel på det kan vara när en 

pedagog sitter vid ritbordet och ska föra ett samtal mellan sig och barnet. Om den vuxna 

mest ställer frågor så kommer barnet bara ge svar och inget mer, men om pedagogen 

delger sina idéer uppkommer det mer spontana svar från barnen menar Skoog (1998).  

 

Pedagogens förhållningssätt och sättet pedagogen för samtal påverkar barnets 

möjligheter att våga prova på olika material och tekniker (Granberg, 2001). Eckhoff 

(2012) betonar att pedagogens lyhördhet och stöd påverkar barnen. Är pedagogen 

medveten om sitt förhållningssätt så kan kvalitén öka och bidra till uppmuntring av 

barnens konstnärliga sidor. Det är viktigt att när barn har en ny idé och vet vad de vill 

göra, att barnen får chansen att utforska idén medan pedagogen finns där och ger dem 

möjligheten att utforska vidare (Robson och Rowe, 2011). Genom att prata och samtala 

med barnet eller låta barnet samtala ihop med en kamrat kan det bli av värde för barnet 

att få delge sina idéer (Eckhoff, 2012). Dock kan Robson och Rowe (2011) se att barn är 

mer mottagliga till att ta in tips och nya idéer från pedagogen än ifrån ett annat barn.  

 

En pedagog bör vara medveten om hur den bemöter barnen och deras skapelser menar 

Geist och Horn (2009), för barnet ska inte behöva känna sig bedömd;  

 
”(t)here is a difference between praise and encouragement and between making a 

judgemental evaluation of child´s work and making encourage statements that promote 

the creative process” (Geist och Horn, 2009:146).  

 

 Detta är även något Chaplin och Norton (2015) betonar att pedagogen inspirerar barnen 

istället för att just bedöma. . Det finns tillfällen där pedagogen inte behöver delta aktivt 

utan enbart befinna sig i bakgrunden under barnens bildskapande. Detta för att ge 

barnen möjligheter att ostörda och på egen hand få experimentera och utforska. 

Pedagogen bör respektera barnens integritet och deras egna sätt att prova på nya saker. 

Här får pedagogen mer en roll som uppassare som ska serva, iaktta och uppmuntra 

(Granberg, 2001).  

 

2.3  Kamratkultur utan någon närvarande pedagog 
 

När barn sitter och skapar i den fria leken så kan ibland pedagogerna missa de samtal 

med negativ karaktär som uppstår när barn skapar ensamma. Öhman (2008) beskriver 

en bildsituation där ingen pedagog är närvarande;  

  
”Kan jag få den röda pennan när du är klar?” Ebba ritar intensivt med den röda pennan. 

”Jag kommer aldrig blir klar med denna. Tyvärr!” säger hon och tittar på Sonia. ”Då gör 

jag bladen”, säger Sonia och sträcker sig efter en grön penna. ”Den ska jag ha”, säger 

Evelyn snabbt och tar den precis som när Sonia skulle greppa den. Ebba och Vilma ler 

mot Evelyn. ”Men, men jag sa först!”, försvara Sonia sig. ”Du sa inte att du skulle ha den 
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gröna pennan, du sa att du skulle göra blad. Du kan ju göra bruna blad. Bajsblad!” Säger 

Evelyn. De tre flickorna skrattar. Sonia tittar ner på sin teckning. Underläppen darrar.” ( 

Öhman, 2008:40)  

 
Här blir Sonia aktivt utesluten ur gruppen. Kränkningarna är både fysiska och psykiska 

och flickorna verkar väl medvetna om detta. Öhman (2008) beskriver att pedagogen 

tidigare hade sett flickorna leka tillsammans med Sonia och antagit att det hade gått bra 

men egentligen så tittade bara Sonia på. Även om Sonia deltar i den skapande 

aktiviteten så sker det inget positivt samspel mellan flickorna (a.a). Barn kan ibland tro 

att pedagogerna ser vad som försiggår och ser allt och vet allt. Nu när ingen pedagog 

lade någon vikt vid denna situation så kan Sonia tro att kränkningar är okej. Öhman 

(2008) anar att det är många situationer som pedagogerna missar, på grund av att barns 

kränkningar oftast sker när en pedagog inte är närvarande. Ibland så kan det hända att en 

pedagog blundar istället för ta tag i en misstanke. Bruner (2002) skriver att en pedagog 

som inte tar tag i en sårbar situation kan ses som tanklös och delta medför att pedagoger 

tillåter liknande händelser.  

 

Änggård (2005) gjorde en undersökning där hon observerade att när barn kritiserar 

varandras teckningar och säger att de är ”fula” eller att den inte föreställer det barnet vill 

gestalta, kan barnet uppfattar att de blir tillrättavisade. Detta är ett exempel ur hennes 

bok;  

 
Pedagog: ” jag ser att du har ritat något här också” hon pekar 

Johanna: ”Min kanin” 

Madeleine: ” Så där ser inte en kanin ut” 

Pedagog: ”När Johanna ritar en kanin så ser den ut så”. (Ängård, 2005:85) 

 

I just detta fall fanns det en pedagog närvarande som kunde tillrättavisa Madeleines 

kritik och som ger Johanna stöd i att hon får rita på sitt egna sätt. Änggård (2005) lyfter 

att på denna förskola har de en oskriven regel som innebar att barnet som skapar är den 

som bestämmer vad det föreställer. Detta är något som Orelinelius och Bigsten (2006) 

betonar som viktigt för att barnen ska bygga en solidaritet mot varandra. Dock kunde 

Änggård (2005) se att de barn som blir missnöjda med sin teckning ofta kastar dem och 

att barnen har en önskan att försöka rita något som är godtagbart av sina kompisar och 

pedagoger. I tidigare exempel så kan Williams (2006) se vikten av att pedagogen 

närvarar även om barnen lär av varandra, för det betyder inte att pedagogen inte behövs. 

Pedagoger har en viktig uppgift att uppmärksamma barnen kring mångfald av idéer och 

tankar. Detta genom att till exempel kunna lösa problem på flera sätt eller skilda sätt, att 

teckningar kan se olika ut. Med andra ord ska pedagogen ge barnen möjlighet att ta del 

av varandras uppfattningar och på detta sätt kan de lära av varandra, ett viktigt 

samlärande (a.a). 

 

2.4 Presentationsångest och strategier för att förebygga det 
 

Änggård (2006) beskriver utifrån sin studie att hon har märkt att vissa barn är rädda för 

att göra fel och att barnen kan använda flera olika strategier för att göra ”lika fint” som 

de andra barnen. Dock menar författaren att det finns de barn som inte alls tycker om att 

skapa bilder och som aldrig under fria leken sätter sig och ritar. Barnen som inte tycker 

om att rita eller tycker de ritar ”fult”, kanske undviker att rita för att inte tappa sitt 

ansikte. För att rita detaljerade bilder som ska föreställa något kan vara svårt. För det 

innebär att barnet måste kunna behärska handens motorik, något som är kopplat till 

ålder. När teckningen ser barnslig ut blir det synligt för de andra att den är liten och 
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inkompetent. En av orsakerna till att barnen är rädda för att rita är på grund av den 

barnsyn som genomsyrar samhället, att barn ska växa, utvecklas och lära sig. Barnen 

märker snabbt att det är bättre att vara stor än liten (a.a.). 

 

Prestationsångest i förskolan är något som Änggård (2006) anser att förskolepersonalen 

är medveten om. Hon betonar att det finns strategier för att möta just detta problem. En 

strategi som pedagogerna kan ha i åtanke är valet av bildaktivitet, att den inte behöver 

kräva någon teknisk skicklighet. Pedagogerna kan t. ex använda sig av enklare tekniker 

där barnen får utforska bl.a. vått i – vått. Med hjälp av olika tekniker som är lite enklare 

får barnen åstadkomma bilder som de tycker är vackra även om de inte har den motorik 

som krävs för att avbilda något. Denna strategi har blivit kritiserad för att det inte 

bygger upp barnens skicklighet utan är mer beroende av slumpen, detta håller inte 

författaren med om utan anser att detta är en strategi som värdefull.  En strategi som 

pedagogerna kan stödja barnen i är att det barn som tecknar har tolkningsföreträde och 

bestämmer vad den ska föreställa, att man inte få kritisera varandras bilder. 

Pedagogerna kan även stödja barnen att använda sig av är varandra (a.a).  

 

2.5. Bedömning och beröm 

 

Begreppet beröm anser Riddarsporre (2010) inte är något entydigt begrepp;   

 

”Det kan innebära att värdera eller granska något, att uppskatta och göra 

en avvägning, att avge ett omdöme, utvärdera eller betygsätta någon eller 

något.”(Riddarsporre och Persson, 2010:237)  

 

När någon ger en positiv respons på någons kan det bekräfta någons existens utifrån 

beröm och bekräftelse enligt Nationalencyklopedin (1995). Bruner (2002) skriver att 

pedagoger ska ha viljan att skolan ska vara en miljö där barnens prestationer inte har 

några hotfulla konsekvenser för deras självkänsla, utan att barnen ska uppmuntras till att 

våga prova nya saker och inte vara rädda för att misslyckas. Bruner (2002) hävdar att 

skolan ofta dömer barn till misslyckande vilket kommer göra sig påmint även i deras 

vuxna ålder. Framgång och misslyckande är någon han beskriver som de två viktigaste 

drivkrafterna i självutvecklingen. Han menar att det inte nödvändigtvis är barnen själva 

som bedömer sig utan att någon annan, en pedagog som ger en dom att barnet har 

misslyckats eller lyckats, detta enligt kulturspecifika kriterier. Bruner (2002) menar på 

att skolan är den första institutionen där barn får uppleva dessa kriterier.  

 

I tidigare kapitel beskrivs det att barn kan imitera varandras teckningar och detta kallade 

Frisch (2009) för ”modelling”, Bruner (1997) beskriver också en strategi som han kallar 

för ”know-how” men nämner även han modellera. För att barn ska lära sig denna 

strategi förutsätter det att barnet vill lära och att barnet försöker. För att ett barn ska lära 

sig att imitera måste barnet förstå de mål som pedagogen försöker uppnå. Författaren 

beskriver att pedagoger oftast är medvetna om att barnen har en förkärlek just till att 

imitera, vilket kan innebära att de förvandlar sina lärande situationer till uppträdanden 

för barnet. Att pedagogen agerar mer lustfullt ska visa barnen att de ”gör rätt”(a.a). 
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2.6. Teoretiska perspektiv 
 

I detta kapitel beskrivs det sociokulturella perspektivet, proximala utvecklingen och hur 

denna teori ser på bedömningar.  

 

2.7 Sociokulturellt perspektivet 

 

Jag kommer utgå ifrån det sociokulturella perspektivet på lärande. Att det är just i de 

sociala sammanhangen barn lär sig (Lundgren, Säljö & Liberg (red.), 2010). Den 

proximala utvecklingszonen är något som Vygotsky beskriver som möjligheter för att 

barnen ska kunna prova sina tankar och färdigheter, detta genom lek (Hwang och 

Nilsson, 2011 ). Lärandet sker i den sociala kontexten, själva språket och dialogen 

spelar en stor roll i läroprocessen (Frisch, 2006). När barn samspelar med varandra eller 

med de vuxna tar barnet till sig olika sätt att tänka, tala och utföra handlingar menar 

Williams (2001). Den som kan mer ska vägleda och stötta den som är mindre kunnig är 

vad det sociokulturella perspektivet bland annat går ut på. Den som ska lära sig något 

kan vara beroende av ett stöd, och behöver då få handledning av den kunniga personen 

men Vygotsky (Hwang och Nilsson, 2011) menar att när den okunnige har blivit kunnig 

ska den kunna hantera sina tankegångar eller handlingar på egen hand utan vägledning. 

Samlärande utifrån Williams (2006) tolkningar utifrån detta perspektiv menar på att 

barn lär sig av varandra. Att barnen blir inspirerade av deras kamrater.  

 
2.7.1 Proximala utvecklingszonen  
 

Vygotsky (Hwang och Nilsson, 2011) beskriver den proximala utvecklingen som ett 

steget före för barnen men inte alltför långt ifrån barnets kunskaper just nu. Pedagogen 

ska ge barnet utmaningar och låta barnet möta krav som de kan nå genom att anstränga 

sig, antingen med hjälp av pedagogen eller med ett annat barn. Detta ger barnet en 

chans att prova på sin förmåga menar Vygotsky. Vad den proximala utvecklingen 

handlar om egentligen, är främst om avståndet mellan vad barnet kan göra på egen hand 

och vad den kan åstadkomma tillsammans med någon som har mer erfarenhet. Partanen 

(2007) beskriver även att barn har en förmåga att lösa problem själva till en viss gräns 

och den kallas för den självständiga kompetensen, han menar även på att Vygotskys 

teori betonar vikten av dialog och stöd så att barnen enklare kan lösa svåra problem. Om 

barnet inte utmanas i dialog mellan pedagog eller kamrat så kan barnet gå miste om 

kognitiva processer.  

 

Samtal och dialog är centralt i Vygotskys tankar om pedagogiken, där han främst sätter 

fokus på metodiskt lärande och psykologisk utveckling. När teorin kring den proximala 

utvecklingszonen uppkom så pekade Vygotsky på att inlärningsprocessen sker tidigare 

än utvecklingsprocessen vilket innebär att utvecklingen är beroende av lärandet och att 

undervisning har en stor betydelse för barns psykologiska progression (Bråten, 1998).  

Denna zon innebär att om barnet får rätt stöd så utvecklas barnet. Han (Vygotsky, 1999) 

beskriver även imitation som ett centralt moment i inlärningspsykologin. 

 

2.8  Formativ och summativ bedömning   

 
I proximala utvecklingszonen benämns det hur man lär med hjälp av en kamrat och 

utifrån detta kommer slutsatsen att det viktigaste inte är att bedöma. Utan hur barnen 

kan får rätt verktyg och vägledning (Dysthe, 2003). Fokusen borde ligga på utveckling 
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och inte på den kunskap som barnet redan har uppnått. I boken ” Handbook of 

formative assessment” betonar författarna hur man kan använda sig av 

formativbedömning i mötet med barn för att utveckla deras lärande.  

 

”Thus formative peer assessment capitalizes on its richness as a form of 

feedback intention to help learns help each other plan their learning, 

identify their strengths and weakness, target areas for remedial action and 

develop a better product and performance.” (Andrade och Cizek, 2010: 

62). 

 

Utifrån detta citat bearbetas innebörden av vad formativ bedömning är. Den formativa 

bygger på att utveckla barns utvecklingszoner (Vygotsky, 1995). Den summativa gör 

sig synlig när pedagogen t. ex sätter ett betyg på det barnet har gjort (Heyer och Hull, 

2014). I denna undersökning blir det något som bedöms i förbifarten när pedagogerna 

bemöter barns bilder.  
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3. Syfte och Frågeställningar 

 
I kapitlet ”syfte och frågeställningar” förklaras syftet med min undersökning men även 

fram vilka frågeställningar som undersökningen bygger på.  

 

3.1 Syfte  
 

 

Syftet med undersökningen är att få syn på hur pedagogerna bemöter barns bilder i 

verksamheten och hur barns kamratkultur ser ut under bildskapande aktiviteter. De 

interaktioner som sker kring barnenskapande, mellan pedagog-barn och barn-barn.  

Pedagogernas förhållningssätt till barns bilder kan ge olika konsekvenser för barns 

lärande och utifrån den tidigare bakgrunden kan man se problematiken med beröm.  

 

 

3.2 Frågeställningar  

 
 Hur bemöter förskolläraren barnens bilder? 

 Hur uppfattar barn kompiskulturen under bildskapandet?  
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4. Undersöknings metod 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra vilka metoder och vilka forskningsetiska 

övervägande som har använts som verktyg för denna undersökning.  

 

4.1 Metod  
 

I denna undersökning kommer intervju var det instrument som används. Denscombe 

(2009) poängterar att intervjuer kan vara en effektiv metod om forskaren vill tar reda på 

personernas åsikter, uppfattningar och känslor. I detta fall när barn och pedagoger 

kommer att intervjuas är det bra att använda sig av öppna intervjufrågor där de svarar 

med egna ord. Lantz (1993) beskriver att i öppna intervjuer kan följdfrågor användas 

om man vill få ett tydligare svar ifrån informanterna. I början av en intervju påpekar 

Lantz att de inledande frågorna ska öppna upp för en positiv kontakt mellan intervjuaren 

och informanten.  

 

Det är viktigt att forskaren förstår att forskningsfältet är stort och inom detta finns det 

direktiv och riktlinjer som den bör känna till och följa (Hermerén, 2011). Därför är det 

viktigt att denna undersökning utförs etiskt genomtänkt (a.a.). Innan intervjuerna sker 

kommer mina frågor utvärderas men samtidigt granskas utifrån de etiska principerna 

(Hermerén, 2011). För att försäkra att samarbetet inte ska ge deltagarna något obehag. 

Linnér (2011) betonar vikten vid att informanterna ska känna att samtalet är tryggt.  

 

Det är viktigt att tänka på hur forskaren utför intervjuer med barn menar Pramling 

(1983) som beskriver att forskaren ska vara tydlig med vad fokusen i frågan ligger men 

att intervjuaren inte ska tvinga in barnet i ledande diskussioner eller svar. Att frågorna 

är anpassade efter barnen men även att frågorna ska kunna variera så som i ord men 

även i mening fastslår Pramling (1983; Willams, 2001). Intervjuerna har valts att göra 

på avskilda och lugna platser, för att slippa brusigt ljud och inte behöva bli avbrutna 

under intervjuerna. Dimenäs (2010) har tydligt beskrivit att en aspekt att tänka på är att 

tidspress kan påverka intervjun negativt. Frågorna som jag planerade att ställa delades 

in i två olika intervjuguider, en för pedagogerna och en för barngrupperna.  

 

Jag valde att spela in samtalen för att undvika att värdefull information och åsikter 

skulle förloras. Men även för att jag ska kunna delta och agera intresserad och 

närvarande i samtalet. Fördelen när jag spelar in att senare kunna lyssna igenom 

materialet flera gånger så man uppfattar allt korrekt.  

 

 

4.2 Urval pedagoger 
 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till förskoleklassen och till fyra pedagoger. 

Jag har haft tidigare kontakt med dessa pedagoger under min utbildning och därför 

valde jag att intervjua dem. Jag använder inte deras riktiga namn utan dessa är fiktiva. 

Pedagogerna jag valde arbetade på två olika skolor i södra Sverige. På skola 1 valdes 

två pedagoger, som nämns vid namnen Karin och Tina. På skola, 2 intervjuade jag två 

pedagoger med följande tilldelade namn, Anita och Lotta.  

Jag tog kontakt med pedagogerna per telefon och bokade in en tid som passade dem. 

När datumet var bestämt besökte jag dem i deras verksamhet. Intervjun skedde enskilt 

tillsammans med mig, ljudet spelades in och frågorna ställdes. 
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4.3 Urval barn  
 

Jag valde att intervjua sex barn i samma förskoleklass. Dessa barn valdes för att jag har 

träffat dem tidigare och barnen känner till vem jag är. Vilket som kan skapa trygghet. 

Barnen är sex år gamla.  

 

Jag delade upp de sex barnen i tre olika grupper, för att barnen skulle få stöd av 

varandra under intervjun. Den första barngruppen bestod av två flickor, den andra 

gruppen var en flicka och en pojke och likaså i den sista gruppen. För att få intervjua 

dessa barn bad jag klassföreståndaren att ta kontakt med barnens föräldrar och be dem 

godkänna att barnen fick medverka i denna intervju inför undersökningen. Jag frågade 

även barnen om de ville ställa upp på intervjun. När det var dags att intervjua barnen 

fick det ske medan de andra i klassen hade en bilduppgift. Jag bad grupperna två och två 

att följa med mig för att påbörja intervjun. Vi gick in i ett eget rum och satt på golvet 

där jag ställde mina frågor. Jag valde att vi skulle sitta på golvet för att det inte skulle bli 

som ett förhör vid ett bord, utan mer som ett avslappnat samtal. När jag utförde 

intervjun med barnen hade jag tagit del av Christensens (2011:263) betoningar om att 

det är viktigt att lyssna på barnen och respektera dem under intervjun, att det är av 

största vikt att barnen ses som individer och inte som objekt för undersökningen.  

 

4.5  Forskningsetiska övervägande samt redovisning av data 

 
När jag utförde mina intervjuer utgick jag utifrån de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002) där det står beskrivet om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidenitialetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebar att jag 

informerade informanterna om vilken roll intervjun kommer ha i min forskning och 

berättade för dem att det var helt okej att avbryta intervjun när de ville. Jag utförde även 

intervju med barn som var 6 år, därför bad jag om vårdnadshavares godkännande för att 

få utföra min intervju, detta bearbetas under samtyckeskravet. Barnen blev även här 

informerade om att det var frivilligt att delta. Konfidentialitetskravet, innebär att 

personerna som deltar i min intervju ska vara anonyma och att svaren inte ska gå att 

identifiera till personen som deltar. När resultatet ska skrivas ner kommer jag använda 

mig av fiktiva namn, läsaren ska inte kunna identifiera var pedagogerna arbetar, var 

barnen går i skolan och vilken kommun de tillhör. Nyttjandekravet innebär att den 

informationen som jag har fått utifrån intervjuerna bara får användas i detta arbete och 

inte få lånas ut till något annat. Det som informanten tilldelar mig ska inte kunna 

påverka informanten.  Under denna process har jag använt mig av dessa principer 

(Vetenskapsrådet, 2002) och haft med mig dem när jag har intervjuat informanterna.  

 

4.4. Bearbetning av material  

 
Innan bearbetning av informanternas intervjusvar tog jag del av Denscombes (2009) 

fem steg för kvalitativ data. Vilket innebär att jag transkribera ljudet som spelades in 

under intervjuerna och sedan skrivas in i datorn. Enligt Brinkman och Kvale (2009) kan 

forskaren transkribera texten, att den blir tydligare för läsaren och att deras svar blir mer 

sammanhängande och mer läsbart. Detta har jag valt att använda mig av i resultat- 

delen. Den metodansats som kommer användas är den kvalitativa metoden, för med den 

kan jag få en djupare förståelse för informanternas attityders och idéer. 
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Därefter skulle transkriberingarna sedan kategoriseras, likheter och skillnader eller 

teman, här använde jag mig av mitt teoretiska perspektiv för att kunna analysera det jag 

hade sett i pedagogernas och barnens svar. I analysen användes det sociokulturella 

perspektivet. När jag valde att presentera data genom att använda mig av citat i resultat 

och analys delen för att göra så att läsaren skulle kunna se sammanhanget på texten. 

Under varje kategori del skrevs det en analys.  

 

När resultatdelen var klar fortsatte jag genom att koppla resultatet till min bakgrund, 

vilka kopplingar jag kunde dra utifrån informanternas svar till forskares litteratur.  

 

 

4.6 Metoddiskussion  
 

När jag utförde intervjuerna med barnen som informanter placerade jag barnen på en 

matta i ett byggrum, för att vi skulle få sitta avskilt ifrån resten av barngruppen. Det var 

en grupp av barnen som blev distraherade genom att sitta på golvet varav de började att 

tappa fokus och valde att hellre leka med det material som fanns i rummet vilket gjorde 

det svårt att samtala med dem. Med dessa barn hade det med facit i hand fungerat bättre 

att sätta sig vid ett bord med mindre distraktionsobjekt i närheten. Dock fungerade det 

bra med de andra två barngrupperna som jag intervjuade. Lärdomen jag drog av detta är 

att man bör fundera närmre på hur pedagogerna placera barnen och vilka barn som 

intervjuas. Just för att det ska passa den individuella individen som intervjuas. När jag 

intervjuade pedagogerna enskilt fungerade det bra, vi hade ögonkontakt och det var en 

avslappnad stämning. Dock kunde jag höra på inspelningen hur jag omedvetet höll med 

för att få pedagogen att slappna av. Det fanns ingen tidsbrist men jag kunde känna av 

stress hos pedagogerna. Jag har även funderat på hur stor skillnad det hade blivit om 

intervjufrågorna skickades ut i förväg. Så att pedagogerna skulle kunnat få förbereda sig 

mer. Om jag skulle forska vidare eller haft mera tid till att förbereda hade jag använt 

mig av triangulering, vilket innebär att använda en till metod att få in mer information 

som t. ex observation. Denscombes (2009) betonar att detta är ett sätt använder flera 

olika metoder, detta används om forskaren vill få sen större förståelse av det som 

undersöks, genom att söka utifrån olika positioner. Att forskaren t. ex använder sig av 

intervju, observation och enkäter.  

 

Resultatet kunnat se annorlunda ut om jag hade fler informanter, det skulle göra att 

undersökningen hade fått en större trovärdighet. På det sättet hade undersökningen 

kanske fått fler olika synvinklar och andra åsikter kring mina frågor. Därför har jag valt 

att hantera deras åsikter som relevanta och god tyckliga, men varit medveten om att de 

inte talar för alla förskollärare och barn. För denna undersökning talar inte om hur det är 

i alla förskoleklasser utan detta handlar bara om två olika verksamheter och hur det kan 

se ut. För att få ett större resultat behövs det som sagt fler informanter och mer tid för att 

kunna göra en grundlig och exakt undersökning.   
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5. Resultat och analys  
 

Utifrån det resultat som samlats in utifrån de vuxna och barnen så finns det både 

likheter och skillnader i deras svar med varandra, men även mellan pedagog-pedagog, 

barn-barn. Pedagogerna har visat olika strategier de använder sig av bemötandet av 

barns bilder och hur de upplever att en trygg skapande miljö ska vara. Barnen lyfter att 

de gillar att samarbeta under skapande miljöer och berättar hur de upplever olika 

bemötande mot deras bilder. Efter redogörningen av resultat, så kommer detta att 

analyseras med verktyg som det sociokulturella perspektivet, summativ och 

formativbedömning.  

 

 

5.1 Bemötandet av barns bilder utifrån förskollärarnas perspektiv 
och hur de upplever barnens kamratkulturer.  

 

Pedagogerna delgav sina kunskaper i intervjun kring hur de upplever sitt eget 

bemötande av barns bilder och hur de kan påverka ett byggande av en trygg 

skapandemiljö. Pedagogerna beskriver även hur de upplever barnens kamratkulturer 

under skapande aktiviteter. 

 
5.1.1 Bedömning och beröm  
 

Utifrån pedagogernas bemötande av barnens alster utmärktes tre framträdande 

strategier. Den första strategin som kommer förklaras är den ytliga strategin, som 

innebär att pedagogerna bemöter barnen medvetet med beröm och anser att det inte går 

att göra på något annat sätt. Den andra strategin, kallas för den uppmuntrande strategin 

som innefattar att pedagogerna önskar att det fanns ett annat sätt än att säga ”vad fint” 

men gör det ändå. Den fördjupande strategin är den sista strategin som synliggörs och 

innebär att pedagogerna ifrågasätter barnens bilder och försöker bemöta de formativt 

men det blir summativ bedömning.  

 

5.1.1.1 Ytlig strategi  

 
Denna strategi uppkommer utifrån att pedagogerna uttrycks vara välmedvetna om att de 

bemöter barnen genom att säga att de ritar fint. Dessa citat som visar att några av 

pedagogerna anser att de inte kan ta bort beröm eller ser det som en självklarhet.  

 
”Jag tycker vi kan ge barnen beröm, och säga att det är fint för då är de ju stolta över det 

och det kan jag ju inte bort ifrån barnen ” Pedagog, Lotta  

 

”Ja, jag tycker att pedagogen ska ge beröm men som jag pratade om innan lite så ska vi 

också ge konkret beröm, så barnen känner att vi verkligen menar det vi säger”. Pedagog, 

Tina  

 

Lotta visar på att hon inte tycker det behövs att fördjupa sina svar till barnen när de 

kommer fram med sina alster utan att man såklart ska säga att teckningen är fin. 

Jämförelsevis med Vygotskys tankar kring beröm är att denna lutar åt den summativa 

bedömningen. Att barnet bli godkänd för sin teckning, men pedagogens svar gör att det 

inte blir någon djupare dialog mellan pedagogen- barnet. 
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5.1.1.2 Uppmuntrande strategi  
 

Uppmuntrande strategin gör sig synlig genom att pedagogerna betonade vikten om 

bemötandet av barnen. De betonar samtliga om vikten att säga något positivt till barnen 

(och även lyfta barnen) när de kommer fram och visar sina alster. Förskollärarna 

instämmer enhetligt att pedagogen ska bemöta barnen med glädje och nyfikenhet på 

deras alster.  

 
”Då brukar jag oftast för att göra barnen glada säga något positivt om bilden såklart, att 

den är fin eller åh vad bra. När de kommer och visar sin bild så vill ju barnen höra något 

bra om den. Där kan jag ju tänka på lite olika saker. Att inte alltid behöver säga o vad fin 

utan vad det är som är fint t. ex vilka fina färger du har använt eller så.” Pedagog, Karin. 

 

”Att jag utvecklar mitt svar mer, t. ex vad fint ansikte du har gjort eller beroende på vad 

dem har målat. Att det är fina färger, att pedagoger hittar andra sätt än att bara säga ” det 

är bra” eller ” vad fint” tycker jag.” Pedagog, Karin  

 

När pedagogen bemöter barnets alster anser de att barnen vill höra något positivt om 

deras bilder. De kan säga att den är fin för att göra barnet nöjd. Pedagogerna synliggör 

sina funderingar över vad de kan säga istället. Dock ligger problemet vid att de bedömer 

barnen ändå. Utifrån pedagogernas svar kan den kännas som summativt bedömande för 

att barnet får en bedömning (snabbt och hastigt) om pedagogerna hade stannat upp och 

försökt utveckla sitt svar i dialog med barnen hade det kunnat bli ett mer värdefullt 

lärande.  

 

 

5.1.1.3 Fördjupad strategi  
 

Den andra strategin som framkom var att vara lyhörd och intresserad av det barnen visar 

dem. Att pedagogen ställer barnet frågor om barnet självt var nöjt och påpeka att barnet 

gör sitt bästa. Men även här kan jag tolka bedömning/beröm som en del av 

konversationen.  
 

”Jag tycker alltid barnen har gjort sitt bästa det brukar jag säga till dom. ”Jag ser att du 

har gjort ditt bästa och att du har jobbat jätte bra och så frågar jag ” är du själv nöjd med 

din bild?”.  Ibland är dom det, ibland är dom inte. När barnen svarar positivt så tycker jag 

men vad bra, då har du ju gjort ditt bästa och om barnen säger nä jag är inte nöjd, då kan 

vi prata lite om det ” Pedagog, Anita 

 

 ”:// Vad är det du inte är nöjd med” då kan jag ju ge lite tips och säga jag tycker det är 

bra det du har gjort men du skulle kunna göra såhär eller på det här viset. Kanske du 

känner dig nöjdare och bli mer nöjd men jag tycker du har gjort en jätte fin bild.” 

Pedagog, Anita  

 

Bedömningen av barnen snabbt blir summativ men att pedagogen här försöker stanna 

upp och prata med barnet och utveckla dialogen vidare. Genom att pedagogen 

ifrågasätter barnet om den är nöjd med sin teckning, kanske barnet inte vet vad den ska 

svara för att säga ”rätt”.  Men grundtanken hos pedagogerna ser ut att vara formativ.  
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5.1.2 Samlärandet ligger inte i fokus 

 
När pedagogerna pratar om vilken miljö som gynnar barnens kreativitet, så betonar de 

vikten av en trygg miljö där det finns ett lugn. Genom att placera ut barnen i 

klassrummet och sätta på stämningsfull musik så kan barnen få ro att skapa sina egna 

bilder. 

 
”-// sätta igång lugn musik, idag hade vi lite yoga musik. Detta kan skapa ett rätt så bra 

lugn tycker jag. När barnen har fått en uppgift så blir de rätt fokuserade på uppgiften, så 

då jobbar barnen rätt så bra. När det är fri lek så arbetar dem inte lika bra.” Pedagog, 

Karin. 

 

”:// vi delade gruppen i halv klass, för att få färre barn i gruppen. Men ibland men inte 

alltid så sätter vi på klassiskmusik, för då sänks ljudnivån. Vi tänker på att komma in i en 

melankolisk stämning när vi målar. Vi sätter även ut dem lite utspritt så dem inte bli så 

påverkade av varandra, utan att barnet få tänka utifrån sin egna inre bild.” Pedagog, Anita  

 

”:// med färre barn, lite musik, dämpad ljudnivå så. Och materialet är viktigt med, att ha 

stimulerande material, kladdiga fula målarpalleter är ju inte kul nä. Hellre att jag har 

tvättat de rena och att det är fräscht, det stimulerar mer. ”Pedagog, Anita.  
 

Samtliga pedagogerna framhåller även att de ibland sätter ut barnen utspritt i 

klassrummet för att de inte ska bli påverkade av varandra. I detta fall sker det inget 

samlärande, barnen samspelar inte med varandra utan får lita på sin egen förmåga. Om 

barnet möter ett hinder kan den inte ta hjälp av en kamrat som sitter i närheten.  

 
 
5.1.3 Pedagogernas tolkning av kamratkultur under bildskapande   
 

Pedagogerna uppfattar att barnen främst är positiva i mötet med sina kamraters bilder. 

De upplevde att barnen lätt kan få en negativ bild av sitt eget bildskapande.  

 
5.1.3.1 Barnen höjer varandra  
 

Det framträder tydligt att förskollärarna tyckte att barnen oftast bemöter varandra med 

respekt och att barnen vanligtvis inte säger att någon ritar fult. Att barnen hellre höjer än 

sänker varandra.  

 

Detta citat beskriver pedagogen att barn kan ”hitta” någon som barnet kan se upp till 

och sedan vill göra liknande skapelser; 

 
”Oftast så tycker jag att barnen är väldigt uppmuntrande mot varandra och det är många 

som hämtar inspiration från andra också. De barn som känner att dem inte är så duktiga 

brukar ju oftast hitta någon som den ser upp till i detta också” Pedagog, Tina  

 

Pedagogen beskriver vidare att barnen brukar höja varandra och gärna uppmuntrar 

någon som ritar fint och gärna bli inspirerade av varandra;  

 
”Jag tycker att barnen oftast försöker höja varandra, det är sällan någon pratar ner på 

någon eller säger något elakt men visst det kan ju också hända. När barnen ser att någon 

annan gör något som i deras ögon är fint, då brukar dom ju oftast kommentera det och 

tycka det är roligt och kanske gör likadant”. Pedagog, Tina  
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Kamratkulturen utifrån pedagogernas perspektiv visar på att barnen är positiva gentemot 

sina kamrater. De vill höja varandra och blir gärna inspirerande av sina kamraters 

teckningar. Utifrån att barnen kan tänka sig att rita av eller som pedagogen uttrycker 

”kanske gör likadant”, kan detta utvecklas till en samlärande situation där barnen kan ta 

del av varandras kunskaper.  
 

  

5.1.3.2  Barnen är självkritiska till sina egna bilder    
 

Något som gör sig synligt är att barnen höjer varandra men lätt kan dissa sina egna 

alster. Det var en av pedagogerna som gjorde det tydligt då hon berättade att det var ett 

barn som inte känner sig trygg i den skapande miljön som innefattar att barnet ska rita 

utan trivs bättre med andra skapande material.  

 
 

”Jag tycker nog att barnen hissar sina kompisar men att de dissar sig själv ” Pedagog, 

Anita 

 

”:// ser att kamraterna bedömer att kompisens teckning ser bättre ut vad jag har gjort, så 

kanske den inte har den förmågan i denna ålder med sin motorik. En del är ju fenomenala 

på att få ner det där lilla men en del har ju fortfarande sina stora rörelser kvar i sin 

motorik.” Pedagog, Anita   

 

De barn som dissar sig själva skulle kunna behöva en pedagog som lyfter vad barnet är 

bra på och ge barnet utmaningar som är barnet klarar av att hantera.  Vilket kan öka 

självförtroendet. Samtal och dialog som är centralt i Vygotskys teorier kan kopplas till 

att barnen behöver en kamrat som uppmuntrar barnet och inspirerar varandra.  

 

 

5.2 Barns uppfattningar om kamratkulturer under bildskapande 
processer och barns tolkningar kring pedagogernas 
förhållningsätt  

 

Här kategoriseras de teman jag kunde finna utifrån barnens intervjusvar och dessa 

analyseras med hjälp av det sociokulturellt perspektiv.  

 
5.2.1 Att skapa tillsammans   
 

Något som synliggörs i intervjun är att barnen tycker om att skapa tillsammans med en 

kompis och ett exempel är två flickor som ofta gillar att samarbeta när de ritar. När jag 

frågade dem vad de brukar prata om när dem sitter och rita ihop svarade en flicka;  

 
”När jag och Stina ska rita likadant, då kanske typ att jag frågar Stina vad tog du den 

färgen för någonstans och då säger Stina vad hon tog den”, Isa, 6 år 

 

Samarbetet är centralt när barnen ritar tillsammans. Imitation är något som beskrivs som 

ett centralt moment i inlärningspsykologin. Genom att flickorna i detta citat gillar att ta 

hjälp av varandra och delge sina tankar kring färger så kan ett lärande utvecklas. Kanske 

flickan som frågar om färgen, lär sig se den på ett annat sätt och ser flera 

användningsområden. Sociokulturella perspektivet beskriver att när barn samarbetar kan 

de alltid göra mer än vad dem gör på egen hand, för barnen är mer begränsade av sina 
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egna tankegångar. Citatet visar att barnen gärna ta stöd av varandra och på detta sätt får 

dem dela sina idéer och funderingar.  

 

5.3 Olika bemötande av barnens bilder 

 

Ett av flera teman jag fann var barnens olika bemötande av barnens alster. Bemötandet 

av barnens kamraters alster, deras egna alster och hur pedagogerna bemöter deras bilder. 

Utifrån informanternas svar kunde jag se att barnen både höjer varandra och sänker 

varandra. Men att deras värsta kritiker är de själva.  

 
5.3.1  Bemötandet av sina kamraters alster 
 

Barnen ”hissar” sina kamraters alster och dessa undre citat visar på hur det kan låta;  
 

”När jag säger att jag ritar fult brukar Stina säga vad fint du ritar, du kan ju inte säga att 

du ritar fult när du ritar så fint.” Isa, 6 år 

 

”När Isa säger att hon ritar fult då tycker jag att hon inte ska tycka det för att hon tycker 

fult så kanske hon blir ledsen, så jag säger att hon inte ska tycka det. Att hon ritar fint”. 

Stina, 6 år 

 

”Jag brukar säga att den är fin, men fast om jag inte tycker den är så fin så säger jag att 

den är fin. För jag vill inte göra någon ledsen.” Klara, 6 år 

 

Här tolkar jag att barnen har en kännedom om vad kompisen vill höra och vad de själva 

vill höra när de benämner sina teckningar som ”fula” och ”fina”. Ett av barnen beskriver 

att hon brukar säga till sin kompis att hon ritar fint ändå om hon kanske inte tycker det 

för hon inte vill såra sin kompis. Barnen bemöter varandra med respekt och är medvetna 

om hur kompisen kommer känna om hen få en positiv eller negativ respons. Det är 

nästan så att barnen berömmer varandra för att ge barnet kraft att fortsätta och tror på 

sig själva. En formativ bedömning som gör sig synlig som summativ. De berömmer 

kamraten men detta för att barnet ska fortsätta tror på sig själv.  

 
5.3.2 Bemötandet av sina egna alster    
 

Barnen ”dissar” sina egna alster. Den ena flickan, Isa att hon brukar säga: ”ja jag brukar 

säga att jag ritar fult det till mig själv”. 

 
”Jag gör jättemycket utanför, men nu tänker jag att det inte gör någonting för nu ska jag 

klippa ut den.” Isa, 6 år 

  
”Jag brukar tänka såhär, åh vad dum jag är nu ritar jag utanför… och då kommer det inte 

bli så fint och då måste jag sudda och det tar ju jätte lång tid typ 10 min” Leo, 6 år 

 

”För det är roligt att höra att den är fin men det är inte kul att dem säger att den är ful.” 

Leo, 6 år 

 

Barnen visar att de bedömer sina egna teckningar, kopplingen jag ser till Vygotskys 

(1995) teorier är att barnen försöker uppnå ett mål som jag tolkar att de anser att de 

borde uppnå, då barnen uttrycker att de ritar fult när de ritar utanför kanterna Detta kan 

vara någonting de har tagit till sig ifrån sin pedagog eller kamrater, att på färgläggnings 

teckningar ska man rita innanför. 
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5.3.3 Negativt bemötande från kamrater av ens alster  
 

Nått som framträder är att det var två barn som hade reagerat på att någon hade sagt att 

dem ritade fult och någon som skrattade av deras val av färgläggningsbild. Det uppkom 

aldrig om det var en pedagog närvarande eller inte.  

 
”På mitt gamla dagis sa de åh vad fult du ritar. Det var två stycken som bråkade, de revs 

och dom slogs. De var så himla dumma mot alla. En gång slog en av de mig och då fick 

dom sitta på en stol hela dagen.” Leo, 6 år  

 

”Det har en sagt engång när jag skulle ta en teckning som det var grodor på, då skulle 

Stina och jag rita likadana. Bara för det var grodor på den tyckte någon att den var ful och 

konstig” Isa, 6 år.  

 

I dess två citat kan jag se att barnen känner sig dissade av det kamraterna har sagt till 

dem angående sina teckningar. Det sociala samspelt som en de viktigaste 

läroprocesserna visar sig kritiskt här, här skulle en pedagog vara med och stoppa och 

försöka förmedla hur barnen som blev dissade kände sig. ”dissade” kände. Det skulle 

kunna uppstå ett lärande om hur barnen ska bete sig mot sina kamrater.   

 

 
5.3.4 Bemötandet av barnens alster från pedagogernas utifrån barnens 
synvinkel  
 

Pedagogernas respons när barnen kommer fram och kolla på deras alster ville 

majoriteten av barnen att läraren skulle säga att den var fin och att de var duktiga. 

Jämförde vad barnen ville att pedagogen skulle säga, med vad de tyckte att pedagogen 

säger fanns det en stor likhet.  
 

”De brukar säga; bra jobbat! Fortsätt med den färgen och den var fin o mm. ”, Leo, 6 år 

 

”Att den är fin och att jag är jätte bra på att rita.” Isa, 6 år. 

 

Pedagogernas respons verkar vara värderande. Om pedagogerna hade bemött barnen på 

ett annat sätt, där de kunde blivit ett samlärande så kanske barnen hade svarat 

annorlunda. För genom samtal så utvecklas barns tänkande om den får rätt stöd. Barnen 

ville få en bedömning och har inget fokus på lärande och utveckling.  
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6. Diskussion  

 

I detta kapitel kommer analysen och bakgrundskapitlet knytas ihop med de 

frågeställningar som denna undersökning baseras på.  

 

6.1 Hur bemöter förskolläraren barnens bilder 

 

Utifrån tre underrubriker kommer resultatet kopplas till bakgrundskapitlets olika delar. 

Men även till syftets ena frågeställning angående hur förskollärare bemöter barns bilder.  

 

6.1.2 Bemötandet av barnens alster utifrån förskollärarnas perspektiv 
 

Geist och Horn (2009) diskuterar att pedagoger ska vara någon som uppmuntrar barnen 

och inte bedömer de. Om jag tittar närmare på intervjusvaren från pedagogerna kan jag 

tolka att de är välmedvetna om att de benämner barnens teckningar som ”fina” och 

”snygga”. Detta bli en slags bedömning som även kan kopplas till Vygotskys (1995) 

tankar kring summativa bedömningar. Dock hörs en önskan om att inte bedöma barnens 

bilder utan istället vilja bemöta barnens bilder på ett annat sätt. Men pedagogerna har 

ingen riktigt förklaring för hur de skulle kunna det förutom att visa att de ser bilden och 

kan lyfta de bra egenskaperna som finns i alstret.  

 

Något som dock gjorde sig synligt när jag gick igenom informanternas svar var att det 

var en pedagog som ansåg att man inte kan ta bort beröm för barnen. Det är ju det 

barnen vill ha menar hon. Att förhålla sig till detta svar genom den litteratur bakgrund 

som finns i undersökningen, tolkas detta som något negativt. Det inte blir ett djupare 

samtal som Skoog (1998) menar på att man kan få om man pratar med barnet om dess 

teckning. Den ena pedagogen var tydlig att det inte skulle vara rätt för barnen att ta bort 

berömmet. Nationalencykolpedin (1995) beskriver att beröm kan vara ett sätt att 

bekräfta ett barn existens och skolverket (2010) menar på att alla barn ska få uppleva 

sitt eget värde. Detta kan var en inställning pedagogen har och det kan man förstå. 

Pedagogen vill göra barnet synligt och bemöta barnet men en önskan om ett annat sätt 

än bedöma borde vara något att sträva efter. Bruner (2002) hävdar att skolan lätt 

bedömer barnen till misslyckande, att det kan få negativa konsekvenser för barnets 

fortsatta skolår. Pedagogen visade inte på att hon säger något negativt. Men jag lyfter en 

tanke att barnen känner sig lätt förbisedda om man bara godkänner dem och säger ” vad 

fin” och sedan gå vidare och säger samma sak till ett annat barn. Detta skulle kunna bli 

att barnet ifrågasätter vad pedagogen säger. Williams (2006) betonar just vikten att 

pedagogen är närvarande och uppmärksammad, intressera sig för det barnet har gjort 

och inte att man svävar förbi och ge bort massa ”fint” och ”snyggt”. Utan ta del av 

barnens alster. 

 

Genom att ha en dialog pedagog-barn så tar sig barnet an ett visst sätt att tänka, tala och 

utföra handlingar menar Williams (2001). Zihe (1989; Skoog, 1998) diskuterar även att 

när pedagogerna för en dialog med barnet ska de försöka sträva efter att mötas i en 

arbetsgemenskap där de kan testa i detta fall olika lekfulla sätt att använda sig av bild. 

Att läraren blir en medforskande pedagog! En av pedagogerna i intervjun frågade om 

barnet var nöjd med sin teckning och om barnet säger ja då skulle hon säga att det var 

bra men om barnet inte var nöjd, skulle hon fråga varför och erbjuda sig att hjälpa 

barnet. Pedagogen verkar vara väl förberedd på hur hon skulle ta tag i situationen, dock 

kanske det är en strategi i att ifrågasätta barns bilder gynnar barnens lärande. Det är lätt 
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att pedagoger ställer frågor till barnet så ger barnet bara ett svar och inte mera. Skoog 

(1998) betonar om pedagogen sätter sig ner och delger sina egna tankar och försöker 

skapa en dialog angående alstret kan det uppkomma fler spontana svar från barnet som 

kan öppna upp för intressanta samtal.   

 

Pedagogernas förhållningssätt är något Granberg (2011) menar påverkar barnens 

möjligheter. Ett förhållningssätt som är nyfiken på det barnen vill visa kan uppmuntra 

barnens kreativa sidor menar hon. En av pedagogerna i min undersökning beskrev att de 

kan tänka på att lyfta de egenskaper barnen känner sig trygga i om barnet känner att den 

inte kan och vill. För då kanske det blir lättare för barnet att ta sig an nya utmaningar. 

Detta är något Granberg (2011) menar just med ett förhållningssätt som kan ge barnen 

möjligheter att testa nya material och tekniker. 

 

6.1.3 Skapandet av trygg bildskapande atmosfär 
 

Pedagogerna betonade att det är viktigt med en trygg bildskapande atmosfär, att ha lugn 

musik och att barnen skulle vara placerade med avstånd ifrån varandra för att skapa ett 

lugn i klassrummet. Att placera barnen utspritt i klassrummet gör pedagogerna för att 

barnen inte ska bli påverkade av sina kamraters bilder och att pressen minskas menar 

de. Det kom fram från analysen att de inte följer den sociokulturella grund idén som 

innebär att barnen lär sig av varandra genom att få sitta tillsammans och diskutera. Utan 

de har valt att fokusera på att barnet ska få lära känna sig själv och bestämma vad den 

vill göra utan att behöva bli påverkade av de andra. Änggård (2006) diskuterade 

prestationsångest hos barnen, att de är rädda för att göra fel.  

 

Vissa barn kan behöva att ha ett stöd och ett bollplank där de kan diskutera idéer och 

funderingar. Då kan det skapas ett bildsamtal. Detta är något som Vygotsky (Hwang 

och Nilsson, 2011) lyfter hur barn kan behöva stödet av en kamrat eller en pedagog för 

att utvecklas. Pedagogerna kanske ha en bild av att barnen kan ta skada av att bli 

påverkade av varandra men de gör ett aktivt val där de tror att resultatet ska vara att de 

minska pressen hos barnen och de få utveckla sin bild utifrån sina egna tankar. 

Änggårds (2006) tankar kring ångesten som kan uppstå hos de barn som inte tycker om 

att rita och är rädda för att tappa ansiktet så kanske detta skulle fungera för dessa barn 

men även dem kan behöva tryggheten de kan få från en kompis som kan vägleda den.  

 

Det är intressant att fundera på hur pedagogerna som blev intervjuade ställer sig till 

detta, det kan finnas både fördelar och nackdelar med att sitta för sig själv och skapa 

med en kamrat bredvid sig. Den fördelen man kan få av att sitta med en kamrat är att det 

kan bli ett lärande samspel. Eckhoff (2012) menar på att barnet kan få syn på nya saker 

när de delger varandra sina tankar. Om man vill att barnet ska prova sin egen förmåga, 

genom att sitta själv så ska det var en utmaning barnet kan klara av. Om man är osäker 

är det bättre att para ihop barnen så att den som kan mer kan vägleda den andra. Utifrån 

den proximala utvecklingen så handlar det främst om avståndet av vad barnet kan göra 

på egen hand och vad den kan göra tillsammans med ett annat barn (Partanen, 2007). Så 

pedagogen ska vara välmedveten när den bestämmer att man ska få arbeta ihop med en 

kamrat och när barnet ska arbeta ensam. Detta är en tvetydig situation, som 

pedagogerna kan tolka åt olika håll, för ibland är barnen tvungen till att få fundera själv 

för att utveckla sitt egna ”jag” och inte känna kravet som pedagogerna berättade om. 

Sen finns de andra situationer där barnen kan behöva stödet av varandra och sin 

pedagog. För under samtal, som Vygotsky (1995) talar om, kan ge barnen verktyg som 

barnen kanske inte barnet kan få tag på utan hjälp.  



  
 

- 20 - 

 
6.1.4 Pedagogernas syn på kamratkulturen under bildskapande situationer  
 

Pedagogerna beskrev att barnen oftast bemöter varandra med respekt och försöker höja 

varandra om någon visar sitt alster. En av pedagogerna beskriver hur barnen kan finna 

inspiration hos varandra genom att barnen hittar någon som är lite duktigare än de själva 

är, kan barnen lära sig av varandra. Hon diskuterar även hur barnen ofta har en god 

stämning när de skapar tillsammans men att det händer att någon kan vara klumpig och 

säga något mindre fint. Annars ansåg de flesta pedagoger att det inte brukar uppkomma 

några större konflikter under de bildskapande aktiviteterna.  

 

Pedagogerna betonar att barnen gärna lyfter de barn som ritar fint och ibland bli 

inspirerade till att måla likadant. Att pedagogerna kan se att barnen gör liknande bilder 

som barnet de berömmer. Corsaro (1997) betonar att barnen vill vara som andra barn. 

För deras kompisars åsikter väger mycket och är för barnen mycket viktigare än att få 

beröm av sin pedagog eller förälder.  

 

6.1.5. Barnens självkritiska förhållningssätt till sitt egna alster.  
 

Pedagogerna upplevde att barnen höjer varandra men att de är självkritiska till sina egna 

alster. Här beskrivs olika förhållningssätt pedagogen kan ha om barnet visar tecken på 

prestationsångest under bildskapande situationer. Även hur jag upplevde svaren från 

pedagogerna där de förklarar hur de gör för att skapa en trygg bildskapande atmosfär.  

 

6.1.5.1 Prestationsångest   
 

Pedagogerna upplevde att barn höjer varandras alster men att de är väldigt självkritiska 

till sina egna bilder. Detta kan bli en bidragande faktor till prestationsångest tror jag. 

Änggård (2006) beskriver att detta kan finnas redan i förskolan. När barn känner att de 

inte kan rita och inte gör lika ”fint” som de andra barnen så försöker de undvika de 

skapande aktiviteterna och detta menar Goffman (i Änggård, 2006) att barnen gör för att 

inte tappa ansiktet inför sina kamrater. Utifrån pedagogernas förhållningssätt till 

barnens bilder menade de på att pedagogen kunde höja barnens styrkor i bilden, t. ex att 

barnet kanske är bra på att blanda färger. Änggård (2006) lyfter just olika strategier som 

skulle kunna använda sig vid situationer där barnen är kritiska till sina bilder. Bland 

annat att pedagogen tillsammans med barnen kan bestämma att de inte får kritisera 

varandras bilder. Pedagogen kan se till att barnen få tar mer hjälp av varandra under de 

skapande aktiviteterna, det blir ett samlärande och den som kan mer kan hjälpa barnet 

som är osäkert. Och den sista strategin är att pedagogerna har ledda bildaktiviteter där 

alla barnen kan delta och att det inte ska krävas någon teknisk skicklighet. Om 

pedagogerna tänker på dessa strategier kanske barns stress kan minska, som kan uppstå 

hos barn när de har bildaktiviteter i klassrummet men även i den fria leken.  
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6. 2 Hur uppfattar barn kompiskulturen under bildskapandet 

 

Barnens svar och upplevelser kopplas till litteraturen, det utifrån följande tre 

underrubriker som litteraturen kommer göra sig synligt i vardagspraktiken.  

 

6.2.1 Barnens upplevelser att rita tillsammans   
 

Det var två flickor som utmärkte sig genom att båda berättade att de brukar ta hjälp av 

varandra under skapande situationer (där barnen brukar diskutera vilka färger de ska 

använda osv.) Där synliggjordes det att barnen brukar främst tala om de praktiska 

delarna av skapandet när dem sitter tillsammans, t. ex vilken färg barnen ska använda 

och hur de ska gå vidare. Änggård (2005) har gjort studier kring liknande situationer 

som visar på att bildskapande sker på barnens egna initiativ och när barnen sitter 

tillsammans runt målarbordet kan samtal som i övre citat förekomma hos barnen menar 

hon. Som Vygotsky (Frisch, 2011) förespråkade är det sociala samspelet en stor del av 

läroprocessen och detta talar även Robson och Rowe (2012) om, där de förklarar att 

interaktioner med andra barn kan ge stöttning för att utveckla nya idéer. Genom att 

barnen tar del av varandras tankar och att båda bidrar med idéer kan få barnen försvara 

sina idéer eller utveckla den tillsammans.  

 

Barnen visar i sina svar att de gärna ta stöd av varandra och på detta sätt får de dela sina 

idéer och funderingar. Samarbetet är centralt när barnen ritar tillsammans. Imitation och 

”modelling” är något Vygotsky(1999) och Frisch (2009) beskriver som ett centralt 

moment i inlärningspsykologin men även som en strategi. De menar när barn 

samarbetar kan de alltid göra mer än vad de gör på egen hand, för barnen blir mer 

begränsade av sina egna tankegångar.  

 

6.2.2 Bemötandet av sina kamraters alster 
 

Barnen har en önskan att ens teckning uppmärksammas positivt. Barnen är även 

välmedvetna om hur de ska bemöta deras kamraters alster på bästa sätt, de vill inte såra. 

Ett av barnen berättar att hon brukar säga att hon ritar fult och att hon tycker om när 

hennes kompis säger till henne att hon ritar fint. Änggård (2005) beskriver att barnen 

ofta ha en önskan att rita teckningar som är godtagbara av sina kamrater. Detta är något 

som gör sig synligt.  

 

Barnen är väldigt medvetna om hur kompisen upplever det om någon säger att den är 

ful eller fin, en flicka berättade att hon brukar säga till kompisen att teckningen är fin 

ändå om den inte är det. Detta gör hon på grund av att hon inte vill göra sin kompis 

ledsen. Änggård (2005) beskriver just att vissa barngrupper har en oskriven regel där 

den som skapar bestämmer vad den föreställer och den känslan finner jag hos den här 

flickan som väljer att säga att den är fin ändå om hon kanske inte förstår riktigt vad dess 

kompis har ritat. Hon visar en sorts solidaritet mot sin kompis. Orelinelius och Bigsten 

(2006) betonar att det är viktigt att bygga upp solidaritet i barngruppen. Att barnen 

behandlar sina kamrater med respekt.  
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6.2.3 Barnens förhållningssätt mot sina egna alster 
 

Barn bryr sig mer om vad andra barn säger om deras alster än om pedagogernas åsikter 

betonar Änggård (2005). För att få höra beröm ifrån en kamrat väger mer. En flicka fick 

höra ifrån en kompis att hon ritade fint och hon tyckte det kändes bra när hon sa det till 

henne. Men ett av barnen beskriver en tanke där han anser att han är dum för att han 

ritar utanför och ett annat barn beskriver även hon att hon ritar fult för hon ritar också 

utanför. Hur kommer det sig att det blir en kedje-reaktion där barnen antingen har en 

negativ inställning till sitt skapande eller att de hör ett annat barn få en komplimang och 

säger ”men jag då?”. Som Änggård (2005) menar på har kamratgruppen en stor roll för 

barnens utveckling. Genom att barnen liksom i denna situation ifrågasätter barnen vad 

som egentligen är fint och fult, de undrar varför ett annat barn får en komplimang men 

att ”jag” inte får det. Williams (2006) menar på att barn har ett visst sätt att prata på, de 

är mer direkta och raka med det de vill få säga. Om de tycker att de ritar fint säger 

barnen det och vice versa.  

 

Fult för dessa två barn är när man ritar utanför kanterna och att det är jobbigt för det tar 

lång tid att reparera skadan. Detta är något som kan uppstå under ledda aktiviteter i 

förskoleklassen men även under fria leken men om en pedagog skulle vara närvarande 

och tillgett dem en uppgift som innebär att de ska färglägga, är det viktigt att tänka på 

den proximala utvecklingen (Hwang och Nilsson, 2011). Men även att fundera på att 

lägga utmaningar som barnen kan klara av eller ta hjälp av en kamrat. Som Änggård 

(2006) förklarar kan det finnas strategier för att motverka prestationsångest i 

barngruppen, den ena är att tänka angående vilken aktivitet man väljer. Att barnen inte 

ska behöva ha någon teknisk skicklighet i den aktiviteten eller att pedagogen låter 

barnen utforska bilder där barnen få testa på olika enklare tekniker som vått-i-vått.  

 

Att rita utanför är något som verkar vara en öm punkt hos barnen och en tanke hos mig 

är att en pedagog skulle kunna ge barnen uppgifter där dem ska färglägga men att 

påpeka att det gör inget att barnen ritar utanför utan klippa ut. Men barnen kanske tar 

det ordagrant, de ska färglägga och missar delen att det inte gör någonting om det 

kommer utanför. Tillbaka till Robson och Rowe (2012) att de menar på att barnen sitter 

och pratar med varandra så kan deras egna uppfattningar ifrågasättas av sina kamrater. 

Barn är oftast väldigt ärliga mot varandra och deras språk är väldigt direkt (Williams, 

2006) och om ett barn har tagit det pedagogen sagt att de ska rita innanför är det lätt att 

någon ifrågasätter eller säger ”du ritar utanför”. Eller att barnen kollar på sina egna 

bilder och jämför sig med andra.  

 

Robson och Rowe (2012) betonar vikten av att kamratgruppen har en stark betydande 

roll för barnet med även för barnets utveckling. I denna situation där barnen säger att de 

ritar fult för att de ritar utanför kanterna. När barn har dessa ledda aktiviteter där de ska 

rita innanför en bild kan det lätt bli samtal kring målarbordet och de sneglar på 

varandras teckningar.  

 

 

6.2.4 När pedagogerna inte ser  
 

Resultatet visade att det ibland uppstår situationer där inte pedagog närvarar, där det kan 

uppstå konflikter eller nedstämdhet under skapande situationer. Williams (2006) 

betonar just att vikten av en närvarande pedagog ändå om situationen är fri-lek eller att 

barnen lär av varandra så anser hon att det inte betyder att pedagogen inte behövs.  
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Barnen beskrev upplevelser de själva hade mött i förskolan där barn har sagt att de ritar 

fult. Att de kände sig utsatta när vissa barn skrattade åt deras val av färgläggningsbild 

eller att någon säger att dem ritade fult. I dessa situationer syns det tydligt att pedagog 

hade behövds, dock uppkom det inte om pedagogen var närvarande eller inte, det 

tolkades att de inte var det. Williams (2006) menar på att en närvarande pedagog kan 

hjälpa till att lösa problem på flera sätt och uppmärksamma mångfalden av idéer och 

tankar som barnen uttrycker. Att pedagogen kan hjälpa varandra att ta del av varandras 

uppfattningar och på ett sätt lära av sig varandra. Men i just dessa två svar så kan 

kopplas till Öhman (2008) som betonade att ibland kan barn tror att pedagogerna ser allt 

som försiggår och nu när ingen ingrep när någon sa att de ritade konstiga grodor kan 

dem ser denna kränkning som okej. Detta är även något som Bruner (2002) påvisar att 

om inte en pedagog tar tag i en sårbar situation så kan det skapa en tanklöshet som visar 

att pedagogerna tillåter liknande händelser och fostra dem till kulturella skillnader. 

Skolverket (Lpfö98, 2010:11) betonar att lärare som arbetar i förskolan ska stimulera 

barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, 

kompromissa och respektera varandra.  

 

6.3 Likheter och skillnader mellan barnens och pedagogernas resultat 

 
Det är spännande att se de likheter och skillnader man kan se utifrån pedagogernas och 

barnens intervjusvar. Barnen vill gärna få beröm från pedagogerna och de tycker om att 

samarbeta med sina kamrater under skapande aktiviteter, detta är något barnen 

uttrycker. 

 

Pedagogerna ger beröm men önskar att hitta andra sätt att uppmuntra barnen. De tror att 

det blir en trygg skapande miljö när barnen inte sitter ihop och fokuserar på sin egen 

teckning.  

 

6.3.1 Pedagogiska miljön  
 

Pedagogerna de vill gärna uppmuntra barnen och barnen uppmuntrar gärna varandra. 

När barnen hör pedagogerna uppmuntrar sina kamrater tar de efter och gör lika i beröm 

”kulturen”. Detta blir en ytlig cirkel som är svår att bryta.  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivets syn på bedömning (Vygotsky, 1995), så 

bemöter pedagogerna barnen med en summativ bedömning och likaså bemöter barnen 

varandra med detta. Hur skulle barngruppens och pedagogernas samspel se ut om de 

bemötte varandra med en formativ syn på bedömning istället? Pedagogerna önskar att 

de kunde utveckla sina svar till barnen och prata mer om deras bilder tillsammans med 

barnen. Detta samlärande hade kunnat sprida sig till resten av barngruppen, där barnen 

skulle kunna bli nyfikna på t. ex ”hur gjorde du när du ritade stegen”. För just nu ser det 

inte som någon lärande kultur utan är väldigt ytlig.  

 

6.3.2 Proximala zonen 
 

Pedagogernas resultat visar att fokus inte ligger på samlärandet och formativa 

bedömningar. Vygotsky (Hwang och Nilsson, 2011) betonar den proximala 

utvecklingen, att steget inte är för långt ifrån det barnen kan just nu. Vygotsky menar att 

pedagogen ska ge barnet möjligheterna att utvecklas med nya utmaningar och att de kan 

ta hjälp av en kamrat. Partanen (2007) betonar även han vikten av att ta hjälp av sina 
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kamrater när de inte kan, så att pedagogen är medveten om hur mycket barnet klarar av 

att göra själv är viktigt. För barn kan bara lösa problem till en viss gräns menar 

författaren.  

 

Att barnen vill arbeta ihop är något pedagogerna skulle kunna använda som en styrka 

för att utveckla barnens lärande. Genom att få upptäcka och utforska ihop så utvecklas 

barnens fantasi, men detta kan kräva att den lugna och ”trygga” bildatmosfären blir lite 

mer livlig.   
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6.4 Sammanfattning och slutsats  
 

Sammanfattningsvis styrker teorin att man ska utveckla samlärande och ge barn tillfälle 

att utveckla den proximala zonen. Detta är något som kan ske genom samverkan. Beröm 

ger ofta en ytlig närhet till eleverna som inte stödjer vidare utveckling utan tappar sitt 

värde.  

 

Samverkan minskar risken för hissning och dissning, om man gör saker tillsammans i 

förskoleklassen. Pedagogerna betonade att en lugn och distraktionsfri miljö bygger upp 

barnen men i själva verket så ger snarare en interaktiv och samverkande miljö en större 

utveckling. Då barnen få dela idéer och tankar. Min slutsats är att sträva mot samverkan, 

formativ bedömning och undvika summativ bedömning.  

 

 

7. Vidare forskning  
 

Efter att ha gjort min undersökning skulle det vara intressant att forska vidare kring hur 

det verkligen ser ut, genom att utföra observationer och se skillnad på ledda aktiviteter 

och i den fria leken. Det skulle även vara intressant att se utifrån genus-glasögonen, 

skiljer sig kamratkulturen under de skapande aktiviteterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

- 26 - 

Referenser 
 

Andrade, H. L., & Cizek, G. J. (2010). Handbook of formative assessment. New York; 

Abingdon, Oxon, England: Routledge, 2010. 

 

Bae, B (1988) Voksnes definisjonsmakt og barns selvopplevelse 

 

Björkdahl Ordell, S ., & Dimenäs, J. (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - 

vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Bruner, Jerome S. (2002). Kulturens väv utbildning i kulturpsykologisk belysning. 

Enskede: TPB. 

 

Bråten, Ivar (red.) (1998). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur’’ 

 

Chaplin, L.N., & Norton, M.I. (2015) Why we think we can´t dance: Theory of mind 

and childrens desire to perform. Child devolpment. March/ April, Volume 86, Number 

2, Pages 651-658. 

 

Christensen, Pia & James, Allison (red) (2008). Research with children: perspecives and

 practices. 2. ed. London: Routledge, (295 s,). ISBN 9780415416832. 

 

Crazy pictures (2009) Jag ritar fult. Hämtad: 2015-09-30, från 

http://crazypictures.se/videos/duritarfult?scrollpos=6498 

 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Dythe, O. (Red.), (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eckhoff, A .(2012). Conversational pedagogy: exploring interactions between a 

teaching artist and young learners during visual arts experiences. Early childhood 

eudc. J (2013) 41:365-372. 

 

 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.                      

(2002). Stockholm: Vetenskapsrådet . Tillgänglig på Internet: 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

 

Frisch, Scott, N., (2006) Drawing in Preschools: a didactic experience. The 

international Journal of art & design education. Feb2006, Vol. 25 Issue 1, p74-85. 12p. 

3 Illustrations. – 

 

Granberg, A., (2001). Småbarns bild- och formskapande: lek med former, färger och 

linjer. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Hermerén, G., (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Heyer, C., Hull, I., & Lundberg, G. (2014). Formativ bedömning: konkreta exempel och 

metodiska tips/Carolin Heyer, Ingeborg Hull. Stockholm: Natur & Kultur, 2014 

(Lettland) 

http://crazypictures.se/videos/duritarfult?scrollpos=6498
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf


  
 

- 27 - 

 

Kvale, S.,. & Brinkmann, S.,(2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Enskede: TPB 

 

Lantz, A., (1993). Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Linnér, B., & Lundin Åkesson, K., (2011). Examensarbetet på 

lärarutbildningen: en kollektiv process. 1. uppl. Lund: Studentlitteratu 

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

NE.se [Elektronisk resurs]. (2000-). Malmö: Nationalencyklopedin 

 

Orlenius, K., & Bigsten, A., (2006). Den värdefulla praktiken: yrkesetik i pedagogers 

vardag. 1. uppl. Hässelby: Runa 

 

Partanen, P.,(2007). Från Vygotskij till lärande samtal. 1. uppl. Stockholm: Bonnier 

utbildning 

 

Robson, S., Rowe, V. (2012) Observing young childrens creative thinking: engagment, 

involvment and persistence. Internation Journal of Early Years Education. Vol.20, No.4, 

december 2012, 349-164 

 

Williams, P. (2001) När barn lär av varandra- samlärande i förskola och skola. 

Göteborgs universitet. 

 

Williams, P. (2006). När barn lär av varandra: samlärande i praktiken. 1. uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Vygotskij, L. (1995). Fantasi och kreativitet (orig. 1930). Göteborg: Bokförlaget 

Daidalos AB. 

 

Vygotskij, L. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos 

 

Änggård, E. (1998). Hur arbetar förskollärare med bild: en studie av fem förskollärare 

som leder barn i bildaktiviteter. Lic.-avh. Linköping: Univ. 

 

Änggård, E. (2005) Hur arbetar förskollärare med bild?:en studie av fem förskollärare 

som leder barn i bildaktiviteter. Linköpings universitet. 

 

Änggård, E. (2006). Barn skapar bilder i förskolan. Lund: Studentlitteratur 

 

Öhman, M. (2009). Hissad och dissad: om relationsarbete i förskolan. Stockholm: 

Liber 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442


  
 

- 28 - 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Frågor till pedagogerna  

Hur bemöter förskolläraren barnens bilder? 

1. Hur bemöter du barnen när den visar ett av sina alster?  

2. Har du upplevt att barnen benämner sina teckningar som fula respektive 

fina? 

3. Hur kan man möta det barn som inte känner sig trygga i att skapa? 

4. Har du stött på när detta uppstår?  

5. Hur gör du för att skapa en trygg atmosfär i barngruppen? 

6. Vad kan göra så att det känns obekvämt för barnen att skapa?  

7. Hur skulle man kunna göra för att hjälpa barnen känna sig trygga i att skapa? 

8. Hur ska man bemöta barnen när dem vill ha beröm? 

9. Har du märkt när andra pedagoger berömmer barnen? - Hur gör dem? 

10. Sker beröm mer under styrda aktiviteter eller fria aktiviteter?  

 

Hur ser barnens kamratkultur ut under den skapande processen? 

1. Hur ser barnens kamratkultur ut under bildskapande processer?  

2. Är det någon skillnad under det fria skapandet eller under styrda aktiviteter? 

3. Vad tror du påverkar barnens trygghet under bildskapande processer? 

4. Ser du någon skillnad på att skapa i grupp eller enskilt? 

5. Hur arbetar ni för att förhindra utanförskap sker under bildskapande 

situationer?  

6. Hissar barnen varandra eller dissar dem varandra under bildskapande 

situationer?  

 

Frågor till barnen 

  

Hur uppfattar barn kompiskulturen under bildskapandet?  

1. Brukar ni rita tillsammans med någon och hur brukar ni göra då? 

2. Vad brukar fröken säga när du visar henne dina teckningar? 

3. Hur skulle ni vilja att fröken säger när ni visar era teckningar? 

4. Hur upplever ni fint och fult?  

5. Har ni sett era kompisar prata om att dem ritar fult?  

 

 

 

 

 


