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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers perspektiv på barns bildskapande i 
förskolan och om bildskapande används som ett medvetet redskap för barns utveckling. Jag 
har genomfört kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger som arbetar i fyra olika förskolor, 
varav en är inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Studien utgår ifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att bildskapande används som ett medvetet redskap 
både som ett lärande i ett annat ämne och som ett estetiskt mål. Vidare visar resultatet att 
bildskapande är viktigt för barns utveckling, däremot finns det olika tolkningar hos 
pedagogerna vad gäller fritt skapande och mallanvändning. Pedagogen i Reggio Emilia 
inspirerad förskola har ett annat utgångsläge än de övriga informanterna eftersom 
bildskapandet där är central och ingår som en naturlig del i verksamheten. Studien visar att 
pedagogen har en viktig roll vad gäller barns bildskapande i förskolan, eftersom det är 
pedagogens förhållningssätt som påverkar innehållet. 

Nyckelord: Bildskapande, förskola, estetik, pedagog, barn 
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1. Inledning 
Bildskapande finns både i förskolan och i grundskolan och begreppen bildskapande, estetiska 
lärprocesser, kreativa, estetiska eller konstnärliga uttrycksformer handlar alla om barns 
kreativa skapande (Häikiö, 2007). I förskolan är bildskapande eller estetik och lärande inte en 
självklar kombination. Det eftersom skapande verksamhet mer har setts som en spontan 
lekfull aktivitet med pedagogen i bakgrunden, istället för att vara del av ett lärande (Pramling 
Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2011).  

Redan som liten har jag tyckt om att skapa med mina händer och omkring mig har det alltid 
funnits vuxna som uppmuntrat mitt kreativa skapande. Jag har alltid ritat, målat, snickrat, sytt, 
vävt och uppfunnit en massa ting. Jag har plockat pinnar och samlat annat bra material från 
naturen eller soptippen, som jag har använt i mitt skapande. Skapandet har vidare följt med 
mig i mitt arbete som bildkonstnär och konstpedagog och det är min passion och en stor del 
av mitt liv. Dessutom har jag, som konstpedagog och blivande lärare i förskola och 
förskoleklass, intresserat mig för barns skapande och speciellt för barns rätt att skapa. Enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter (1989, refererad i Lärarens handbok, 2008) har barn 
både rätt till yttrandefrihet och också rätt till att välja uttrycksmedel. Förskolan ska, enligt 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010), ge varje barn möjlighet att utveckla ”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). Jag som 
blivande lärare i förskola och förskoleklass, är nyfiken på hur pedagoger i förskolan ser på 
barns bildskapande. Min nyfikenhet har även väckts, förutom av min bakgrund, av en 
forskningsrapport som handlade om hur barns prestationer ökade i skolor där det satsades på 
estetiska ämnen och där kvaliteten på undervisningen var hög (Bamford, 2006). 

Skapande verksamhet ger, enligt Granberg (2001), förskolebarn möjlighet att uttrycka sig, 
berätta om sina erfarenheter och upplevelser. Det är genom bildspråket som intryck och 
uttryck beskrivs via två- och tredimensionella former och symboler. Skapande verksamhet 
borde utgå ifrån att barns alster först och främst är kommunikation, menar Granberg (2001), 
inte dekorativa väggprydnader. Arbetsprocessen i barns bildskapande är mer betydelsefull än 
resultatet. Bildskapande som kommunikation kan vara när ett barn i förskoleåldern vill 
beskriva sitt favoritgodis för någon, genom att rita bilder och skriva ner det med egna 
krumelurer eller bokstäver. Dessutom kan en verbal beskrivning av godiset ske, både under 
och efter det pågående bildskapandet. Detta är ett sätt att kommunicera med bilder, att berätta 
med färger och former och även med ord i skrift och tal. Dessa uttryckssätt har använts av 
människan sedan långt tillbaka i tiden och enligt Eriksson och Göthlund (2004) är bilden ”… 
det äldsta kommunikationsmediet” (s. 136) och Säljö (2010) menar att skriften föddes ur 
ristade tecken och bilder. Skillnaden mellan bilduttryck från förhistorisk tid och nu, bortsett 
från bildens intention, är kanske val av material och var detta bildskapande sker. Nu idag kan 
materialet vara flytande gouachefärg på rullpapper i förskolan eller skolan, medan det förr kan 
ha varit färg som tillverkades av växter, kol och fett på underlag som sten eller skinn. 
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Kreativiteten och det skapande arbetets betydelse för barnets utveckling är en viktig del inom 
pedagogik och barnpsykologi. Kreativitet finns hos alla människor, stora som små, och det 
kan även kallas för fantasi (Vygotskij, 1995). Lusten att uttrycka sig ingår i barnets 
skapandeprocess där barnet vill skapa förståelse för världen och sig själv (Hansson, 1994). 
Konstuttryck är ett språk där ”vi ger uttryck åt vår relation till världen genom visuella medel 
istället för med ord” (Barnes, 1987/1994, s. 36). Låtsasskrift och symboler, kan ses som ett 
försök till att skriva bokstäver. Dessa förekommer i förskolebarns bildvärldar, i bilder de 
skapar, (Aronsson, 1997) och Hagtvet (2006) menar att figurativ skrivning är ett sätt för barn i 
förskolan att skriva där symbolerna är figurer och bilder. Krumelurerna berättar något även 
om det inte finns en tydlig skillnad mellan bild och skrift (Hagtvet, 2006).  

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) betonas samspelet mellan barnet och den vuxne 
som en utgångspunkt i lärandet, likaså ”att barnen lär av varandra” (s. 7). Denna studie utgår 
ifrån ett sociokulturellt perspektiv, där lärande och utveckling sker genom social interaktion 
med andra människor (Säljö, 2010).  

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers perspektiv på arbete med bildskapande i 
förskolan och om bildskapande används som ett medvetet redskap för barns utveckling. 

• Hur arbetar pedagoger med bildskapande i förskolan?    
• Används bildskapande som ett medel, för ett annat lärande?  
• Används bildskapande som ett estetiskt mål? 

 

Begreppsdefinition: Med pedagoger avser jag förskollärare och barnskötare i förskola. Med 
bildskapande avser jag både två- och tredimensionella uttrycksformer. 
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3. Bakgrund 
Här presenteras teoretiska perspektiv och tidigare forskning med relevans för studien.  

3.1. Teoretiska perspektiv 
I detta avsnitt presenteras bildpedagogiska teorier och det sociokulturella perspektivet på 
bildskapande. Bildskapande har ”en lång tradition i förskolan” (Änggård, 2005, s.16) och 
olika teorier inom bildpedagogik har påverkat och påverkar fortfarande barns bildskapande i 
förskolan. Jag har valt att ta med tidigare teorier, eftersom nu verksamma pedagoger kan 
influeras av dem. Reggio Emilias pedagogiska filosofi, har varit betydelsefull som 
bildpedagogisk teori från slutet av 1900-talet och är fortfarande aktuell idag.  

 

3.1.1. Bildpedagogiska teorier 
Lowenfeldt (1972, refererad i Löfstedt, 2004) betonar den kognitiva utvecklingen som 
inspirerades av Piagets stadieteorier (1968, refererad i Löfstedt, 2004). Lowenfeldt beskriver 
barns bildutveckling i olika stadier där en viss typ av utveckling sker vid en viss ålder; till 
exempel det så kallade klotterstadiet som pågår vid 2-4 års ålder, där rörelserna och det som 
sker på pappret är det väsentliga, och det förschematiska stadiet vid 4-7 års ålder, där det så 
kallade klottret utvecklas till former och figurer. Detta traditionella utvecklingspsykologiska 
perspektiv har, enligt Löfstedt (2004), haft en stor plats inom bildpedagogiken i Sverige. 
Enligt det utvecklingspsykologiska perspektivet kan inte den så kallade undervisningen 
påverka barnet i de tidiga stadierna, eftersom barnet inte kan ta till sig all kunskap förrän en 
viss mognad har uppnåtts (Löfstedt, 2004).  

Reads (1956, refererad i Löfstedt, 2004) tankar kring bildskapande har även påverkat den 
svenska bildpedagogiken, speciellt under 60- och 70-talen, då idéer om det fria skapandet och 
pedagogens förhållningssätt betonades. Det här synsättet med det fria skapandet fick 
inflytande i Sverige, bland annat genom utbildning av förskollärare (Bendroth Karlsson, 
1996). Read förespråkar barnets personlighet och den emotionella utvecklingen som en viktig 
del i bildskapandet. Read lyfter fram olikheter i barns bildskapande och kritiserar barnbildens 
stadieteori som betonar likheter istället för att ta hänsyn till barnets personliga utveckling 
(Löfstedt, 2004). Arnheims (1974, refererad i Löfstedt, 2004) perceptuella utvecklingsteori 
utgår ifrån antagandet att barn ritar det de ser, men det finns ändå en tydlig gräns mellan vad 
som framställs i bilder och vad som finns i verkligheten. Det krävs träning och stimulans av 
den visuella förmågan för att utveckling av barns bildskapande ska kunna ske (Löfstedt, 
2004).  

Holm och Thau (1986) anser däremot inte att barns bildutveckling följer Lowenfeldts och 
Piagets åldersindelning, utan att de olika stegen sker vid mycket tidigare åldrar. Anledningen, 
menar de beror på att barnen idag lever i ett samhälle där bilder har en stor betydelse. Enligt 
Löfstedt (2004) influeras barns och ungdomars bildskapande idag av bilder från många olika 
håll såsom media och populärkultur. Barns bilder är fortfarande personliga och 
kommunikativa och även om bilderna och bildskapandet skiljer sig från hur de såg ut tidigare, 
används de fortfarande som ett redskap för kommunikation och för att beskriva känslor och 
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upplevelser (Löfstedt, 2004). Änggård (2005) menar att barn tycker om att rita bilder med 
motiv från populärkulturen och att de även tycker om att använda målarböcker och mallar, 
vilka ofta ser ut som populärkulturens figurer. 

 

3.1.2. Reggio Emilia 
Malaguzzi (1986, refererad i Wallin, 1996), grundare av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, 
har genom uttrycket Ett barn har hundra språk spridit sina tankar över världen. Utifrån denna 
filosofi har en verksamhet utvecklats där barn kan uttrycka sig på många olika sätt vilket kan 
fångas i lärandet och där barns förmågor utvecklas genom kreativitet (Braxell, 2010). På 
1980-talet inleddes ett utbyte mellan Reggio Emilias verksamhet i Italien och Sverige, vilket 
resulterade i att den pedagogiska filosofin blev mer och mer känd (Häikiö (2007). Idag finns 
en kooperativ förening i Stockholm; Reggio Emilia Institutet samt flera förskolor runt om i 
landet som arbetar med inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Ateljén i förskolor 
som arbetar med Reggio Emilias pedagogiska filosofi, är som ett permanent laboratorium, 
eller en symbol för möjligheten till utveckling, där olika estetiska uttryck, kreativitet och 
utforskande samsas (Häikiö, 2007). Ateljén kompletterar de övriga avdelningarna precis som, 
bildpedagogen, atelieristan, kompletterar pedagogerna i deras arbete med barnen. 
Pedagogistans, förskolechefens, roll är att utveckla verksamheten och ge feedback till 
pedagogerna (Häikiö, 2007). Dahlberg, Moss och Pence (2001) anser det viktigt att pedagoger 
ges stöd i arbetet och att det finns ett gemensamt synsätt i den pedagogiska praktiken.  

Enligt Häikiö (2007) är målet för verksamheten i förskola inspirerad av Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi, att utgå ifrån barnet där pedagogens lyhördhet betonas. För att få syn på 
dialogen och kommunikationen mellan barn och vuxna, använder sig pedagogerna, av 
dokumentation på olika sätt. Dokumentationen, antingen den sker via fotografering eller 
filminspelning, handlar om att utveckla det pedagogiska arbetet med barnen och att ge 
pedagogen verktyg för reflektion (Häikiö, 2007). Pedagogens förhållningssätt vid bemötande 
av barn ska se likadan ut hos alla pedagoger, som har genomgått samma pedagogiska 
utbildning, enligt Reggio Emilias pedagogiska filosofi (Lindö, 2002).  

Enligt Reggio Emilia (Häikiö, 2007) ska barnets kreativitet och estetiska läroprocesser 
uppmuntras och miljön ska stödja barnets egen initiativförmåga. Barnet uttrycker sin fantasi i 
bildskapandet samtidigt som den visuella förmågan tränas. Genom att använda olika 
uttrycksformer och inte endast talspråket ges barnet, via träning av ögat-hjärnan-handen, 
motorisk, kognitiv och identitetsskapande utveckling. Enligt Häikiö (2007) används både den 
visuella och mentala förmågan i samspel i barns lärande. Kommunikation genom språket och 
genom andra uttryck, såsom till exempel bild, ger mening och innebörd både individuellt och 
socialt (Lenz Taguchi, 1997). 

 

3.1.3. Sociokulturella perspektivet 
Interaktion har en central roll inom den sociokulturella teorin och enligt Löfstedt (2004) ses 
barns bildskapande som en del i andra barns bildskapande. Uppmärksamhet är en viktig del i 
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den perceptuella utvecklingen, eftersom det vi uppmärksammar runt omkring oss hör till vårt 
sociala och kulturella liv. Det vi är vana vid och det vi har runt omkring oss, i vårt liv, ser och 
vet vi hur det ser ut och därför är det lättare att rita av än något vi inte vet något om (Löfstedt, 
2004). I barns bildskapande sker utveckling ofta genom att barn tittar och blir inspirerade av 
andra barn som tecknar. Den sociala och kulturella miljön spelar en stor roll i barns 
bildskapande. Det lilla barnet uppmuntras till exempel att använda papper och penna, precis 
såsom syskonen eller föräldrarna gör. Barns bildskapande utifrån sociokulturell teori, handlar 
om att allt ingår i ett sammanhang eller situation där utveckling och lärande sker genom 
sociala interaktioner. Kommunikation går hand i hand med skapandet (Löfstedt, 2004).  

Enligt Vygotskij (1995) finns det två utvecklingsnivåer hos barnet, där den ena nivån är där 
barnet är just nu och den andra nivån dit barnet är på väg, den proximala utvecklingszonen. 
Enligt Löfstedt (2004) kan den proximala utvecklingszonen i bildskapande vara då barnet lär 
sig genom att imitera andra barns bilder eller bilder från annat håll då barnets egen förmåga 
ännu ej nått dit. Strandbergs (2006) beskrivning av den proximala utvecklingszonen är då 
barnet kan få stöd från en vuxen att genomföra något som barnet inte kan genomföra på egen 
hand eller genom ”fiffiga kompisars lust att hjälpa varandra” (s. 54). Grunden till utveckling 
och lärande finns i de förskolor där sociala samspel skapas (Strandberg, 2006). 

 

3.2. Bildspråk 
En bild skapas utifrån en intention, ett behov eller en vilja att kommunicera (Bergström, 
2011). Bildspråk betyder kommunikation och det kan också innebära att prata om bilden 
(Eriksson & Göthlund, 2004). Människan har sedan urminnes tider använt sig av inristade och 
målade figurer samt symboler för att bland annat berätta om speciella händelser i livet. 
Förutom det estetiska eller religiösa motivet har människan tecknat i bild och skapat symboler 
för att berätta något, för att förmedla ett budskap och för att kommunicera, både som sändare 
och mottagare (Säljö, 2010).  

Säljö (2010) menar att vår tid brukar kallas skriftspråkskultur, men betydelsen av bilder inom 
kommunikation och medier ökar idag. Enligt Läroplan för förskolan ska barn ges möjlighet 
att utveckla ”intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, 
tolka och samtala om dessa” (Skolverket, 2010, s. 10). Bildskapande är inte enbart ett 
konstnärligt uttrycksätt, enligt Eriksson (2009), utan kan även användas för att utveckla barns 
kreativitet och kommunikativa förmåga. När barnet skapar en bild för att berätta om något, 
ger det skapandet ytterligare en dimension med mottagare och sändare (Marner, 2005).   

Bilden innehåller en mängd olika symboler som kan varieras och användas på många olika 
sätt, enligt Eriksson och Göthlund (2004), precis som det talade och skrivna språket. Bildens 
olika element såsom linjer och färger, har en betydelse för helheten, precis som vartenda ord i 
en mening har en betydelse (Eriksson & Göthlund, 2004). Bildspråk hos barn utvecklas inte 
av sig själv utan det krävs förebilder som uppmuntrar, stödjer och som behärskar olika sorters 
material och tekniker (Braxell, 2010). Bildspråksutveckling sker via interaktion mellan barn 
och vuxna, precis som när den vuxne vägleder barnet vid språkutveckling (Löfstedt, 2004). 
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Kommunikation är en viktig del i både lärande och utveckling ur ett sociokulturellt 
perspektiv. Individens delaktighet i färdigheter och kunskaper skapas genom kommunikation 
(Säljö, 2010). För att kunna använda bild som uttrycksmedel, krävs kunskap om hur man gör 
för att förmedla ett budskap via bild. Den kunskapen borde finnas redan tidigt för barn och 
unga, eftersom det är en egenskap som används som ett viktigt redskap i dagens samhälle 
(Eriksson, 2009). Det är lika viktigt att diskutera och reflektera över olika bildelement; linjer, 
färger och strukturer som om material. Det är en process där barnen tillsammans med 
pedagogen skapar ett bildspråk. Barnen lär sig att se och att beskriva vad de ser för varandra 
(Barnes, 1987/1994). 

  

3.2.1. Seendekompetens 
Häikkiö (2007) menar att det är viktigt att utveckla barns visuella förmåga, eftersom mycket 
förmedlas visuellt i vårt samhälle. Literacy används för att beskriva förmågan att kunna ta till 
sig information i läsning, läsförståelse och skrivning. Visual literacy med översättningen 
”seendekompetens” (Eriksson, 2009, s. 47) eller ”visuell läskunnighet” (Fast, 2007, s. 39) 
gäller förmågan att kunna ta till sig information via bilder.  

Idag är exponeringen av bilder stor och vi omges av bilder i vardagen via TV, mobiltelefoner 
och datorer (Eriksson & Göthlund, 2004). Bilder har en stor betydelse i TV- och dataspel och 
de som spelar måste ha kunskap om vad olika ”symboler, grafer, diagram, artefakter” betyder 
(Fast, 2007, s. 13 ). Visuell information finns i konstbilder, i serieteckningar, i bilder och i 
läroböcker. Tolkning av dessa bilder ingår i seendekompetensen (Eriksson, 2009). En vanlig 
uppfattning idag är att speciellt unga människor har en god förmåga vid tolkning av bilder, 
enligt Eriksson och Göthlund (2004), men bara för att man utsätts för bilder, visuella uttryck, 
betyder det inte att man automatiskt har en tolkningsförmåga. Det krävs träning för att kunna 
tolka och prata om bilder. Enligt Eriksson (2009) används bilder i den tidiga 
språkutvecklingen, först via pekböcker, där vuxna pekar på bilden och benämner föremålet, 
sedan via böcker med både text och bild. Barnen utvecklar sin seendekompetens och lär sig 
att tolka bilder från barnböcker och reklambilder men behöver, som nämnts tidigare, träning i 
tolkningen för det finns inte med från födseln (Eriksson, 2009). Dialogen mellan barnet och 
pedagogen inom bildskapande, är viktig, menar Häikiö (2007) eftersom barnet uppmuntras till 
att prata om vad de ser, beskriva händelser, tolka och sätta ord på sina tankar. Eriksson (2009) 
menar att alla upplevelser och känslor och därmed vissa möten med bilder inte kan beskrivas i 
ord. En bild kan beröra utan att man alltid behöver tolka budskapet, till exempel när vi njuter 
av en tilltalande bild i mobiltelefonen (Eriksson, 2009). 

 

3.2.2. Visuella symboler 
Enligt Aronsson (1997) finns låtsasskrift och andra tecken med som en del i barns bildvärldar 
i förskoleåldern. Barnes (1987/1994) menar att barn använder sig av symboler och former för 
att beskriva deras livsvärld. Oavsett hur barns bilder ser ut, berättar bilderna om en upplevelse 
och enligt Barnes (1987/1994) visar bilderna hur långt ett barn har nått i sin personliga 
utveckling. Denna syn, där barnets utveckling avspeglas i barns klotter, har även Brodin 
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(1982). Detta klotter utvecklas från kaos till ordning, till bilder och tecken (Brodin, 1982). 
Vygotskij (1995) anser att det som barn tecknar är det uttryck som så småningom utvecklas 
till skriftspråk. Bildskapande ger motorisk träning; ”handens och fingrarnas finmotorik” 
tränas och även ”koordination av ögon- och handrörelser”, som i sin tur ”utvecklar barns 
språk-, skrift-, och bildmedvetande” (Granberg, 2001, s. 26). För de yngre barnen kan 
processerna i bildspråket och skriftspråket användas i samma skapandeprocess (Häikiö, 
2007). När barnet skriver egna krumelurer och tecken som liknar bokstäver och siffror, sker 
det på liknande sätt vad gäller beteende och material som för barn som kan skriva. I detta 
skede skiljer barnet inte mellan skrift och bild utan det sker när barnets förståelse har 
utvecklats för hanterandet av visuella symboler (Liberg, 2006). 

 

3.3. Pedagogens roll 
Bendroth Karlsson (1998) har i sin bok Bildskapande i förskola och skola undersökt vad som 
hindrar och vad som stimulerar bildskapande genom att analysera hur samspelet ser ut mellan 
pedagoger och barn. Studien visar att ju mer erfarenhet och kunskap som pedagoger har i sitt 
ämne, desto lättare är det att vägleda barnen och vara öppen för improvisation. De pedagoger 
som inte känner sig trygga i estetiska ämnen vill gärna styra barnen oerhört hårt eller låta 
barnen arbeta helt fritt (Bendroth Karlsson, 1998). Om pedagogen värderar bildskapande som 
något oseriöst, förmedlas och överförs den synen till barnet. Pedagoger bör vara medvetna om 
deras egna värderingar av barns bildskapande, eftersom det oftast är det som styr 
bildaktiviteternas utformning (Barnes, 1987/1994).  

Barnes (1987/1994) menar att pedagogens värderingar och engagemang syns i miljön, till 
exempel om och hur barnens konstverk hängs för exponering. Det fria skapandet där barnen 
sitter i klassrummet och ritar eller målar fritt utan pedagogens hjälp, blir helt fel ur 
pedagogisk synpunkt och är ansvarslöst enligt Barnes (1987/1994). Det eftersom pedagogen 
då antagligen anser att bildskapande inte kräver något annat förutom att ge barnen material. 
Inom andra ämnen lämnas inte barn ensamma med böcker eller uppgifter i matematik och 
förväntas kunna lära sig att läsa på egen hand eller få ett automatiskt lärande (Barnes, 
1987/1994). När barn ska skapa helt fritt utan påverkan, leder det till att barnen använder 
schabloner och inte sitt eget bildspråk, menar Aronsson (1997). Marner (2005) i enlighet med 
Vygotskij (1995), menar även att kreativiteten inte växer under total frihet, eftersom det oftast 
är utifrån ett problem som utveckling av kreativitet kan ske. Enligt Marner (2005) skapar 
människan utifrån ett behov, från fantasi och från en kreativ problemlösning. Det handlar 
därför om en balansgång mellan att styra och att inte styra som pedagog. Det fria skapandet 
ger pedagogen en passiv roll. En aktiv pedagog däremot, kan bland annat genom dialog med 
barnen uppmuntra dem till att granska bilder kritiskt och använda kommunikation i olika 
situationer (Marner, 2005). De pedagoger som endast låter barn få arbeta med fritt uttryck är 
oansvariga, även enligt Pramling Samuelsson et al. (2011). Det för att pedagogerna då inte ger 
det stöd som barnet behöver för sin utveckling. Estetisk kunskap finns inte som en färdig 
kunskap, utan det krävs ett lärande för att utveckling ska ske. 
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Barnes (1987/1994) betonar att det är mer fördelaktigt om pedagogen pratar om själva 
föremålet som barnet har ritat än själva teckningen, eftersom barnet då kan komma fram till 
egna lösningar under arbetsprocessen. Pramling Samuelsson et al. (2011) menar även att 
utveckling av barns tankar sker när pedagogen har förmågan att utmana barnen och ställa 
frågor som skapar ett intresse och vilja. Ibland bör barn få arbeta ifred helt utan en vuxens 
kommentarer, menar Barnes (1987/1994), eftersom vissa samtal mellan barn och vuxna kan 
göra mer skada än nytta. “Vi vuxna ska finnas, men inte lägga oss i, i onödan. Inte störa” 
(Skoglund, 1998, s. 11). Enligt Pramling Samuelsson et al. (2011) krävs det kompetens hos 
pedagogen för att kunna samtala med barn och samtidigt vara delaktig och intresserad. 
Dahlberg, Moss och Pence (2001) menar att det kan vara svårt för en pedagog att arbeta 
utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där barns egna hypoteser ges utrymme 
eftersom det ofta antas att pedagogen har det rätta svaret. En viktig förmåga hos pedagogen är 
att veta åt vilket håll lärandet ska riktas mot (Pramling Samuelsson et al., 2011) och därför bör 
pedagogen göra en noggrann planering av vad barnen ska lära sig (Dahlberg, Moss & Pence, 
2001). 

  

3.3.1. Kreativitet och fantasi 
Vygotskij (1995) anser att fantasin har stor betydelse för kreativiteten. Fantasin är “grunden 
för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, 
vetenskapliga och tekniska skapandet” (Vygotskij, 1995, s.13). Fantasi och att kunna 
föreställa sig är båda viktiga delar i lärandet. Fantasi kräver träning precis som minnet för att 
utveckling ska ske. När människan skapar något nytt kallas det kreativitet, oavsett om det är 
en sak eller bara en tanke (Vygotskij, 1995). För att kreativiteten ska utvecklas behövs det 
sociala aktiviteter (Strandberg, 2006), för alla barn är kreativa om omgivningen ger möjlighet 
till stimulans (Skoglund, 1993). Barnes (1987/1994) anser att det är pedagogens uppgift att 
stärka barns kreativitet. För att uppmuntra och stimulera barns kreativitet, bör pedagogen lära 
barn att använda sig av gränslösa tankeprocesser vid problemlösning. Kreativitetens status bör 
höjas med tanke på vad den förmågan kan åstadkomma. Uppfinningar och upptäckter som har 
gjorts under tidens gång, hade inte kunnat manifesteras om inte kreativa tankar hade fått flöda 
fritt. Kreativitet bör prioriteras i skolan och i samhället, eftersom kreativiteten går hand i hand 
med samhällsförändringar och dess utveckling (Barnes, 1987/1994).  

Barnes (1987/1994) menar att pedagogen bör uppmuntra barn att använda sin fantasi och sina 
egna idéer i bildskapande. Det individuella och personliga uttrycket stärks eftersom kreativitet 
innebär att möta och uttrycka känslor. Detta medför att det även innebär att lyckas och 
misslyckas. Bildskapande kan däremot lära barn att hantera misslyckanden, men då är det 
viktigt att pedagogen lyfter fram det unika arbetet och modet hos barnen (Barnes, 1987/1994).  

Strandberg (2006) menar att det inte finns ett speciellt ämne eller en speciell stund som passar 
sämre eller bättre för att träna upp fantasin och kreativiteten. Ofta är vuxna rädda för att 
blanda in fantasi i verkligheten, men barn däremot har genom lek lärt sig den förmågan att 
växla mellan fantasi och verklighet (Strandberg, 2006). Om barn befinner sig i en kreativ 
miljö där det finns material och där det är tillåtet att skapa utan pekpinnar, blir detta ett 
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naturligt sätt att arbeta med bildskapande. Det handlar om att tillåta barnen att använda sin 
fantasi eftersom de då utvecklas mer än när de ska följa pedagogens kommando (Barnes, 
1987/1994). En bra pedagog ska kunna bedöma när det är läge att ta ett steg bakåt för att 
barnen bör få ta egna initiativ. Barnen bör få ”skicklig vägledning istället för rigida direktiv” 
(Barnes, 1987/1994, s. 70).  

Kreativitet kan vara att lösa vardagsproblem, att hitta nya lösningar och att våga ta risker. Det 
är därför, menar Marner (2005) som kreativitet är kopplad till demokrati. Det för att 
kreativitet inte bara är individuell, utan kreativitet kan även utvecklas genom diskussioner 
tillsammans med andra. 

Pedagogen bör vägleda barn, stimulera deras nyfikenhet eftersom ”fantasi, kommunikation 
och förmåga till symboliskt tänkande” hos barn, stimuleras av ”experimenterande och 
utforskande lek och skapande verksamhet” (Skolverket, 2005, s. 25). Enligt Barnes 
(1987/1994) ges barns fantasiförmåga och experimenterande inte stort utrymme, när klichéer 
förekommer i bildskapande.  

 

3.3.2. Mallar och förebilder 
När alla barn gör exakt likadana arbeten och kopierar det pedagogen har gjort, utifrån färdiga 
byggsatser är formgivningen och problemlösningen redan gjord av en vuxen (Barnes, 
1987/1994). Barn är kapabla och ”… ska ses som en tänkande individ, som skapar mening 
och innebörd i sina erfarenheter och upplevelser” (Skolverket, 2005, s. 24). När målarböcker 
eller mallar med färdigritade konturer, som ska färgläggas, används i lärandet, sitter barn och 
målar mekaniskt, enligt Barnes (1987/1994), istället för att uppmuntras till att tänka och göra 
egna bilder. Mallar används inte då för att lära barnen teckna utan för att sysselsätta dem, 
eftersom pedagogen då inte behöver engagera sig i hur man ska lära barnen bildskapande. 
Mallar kan visst vara bra, om man använder de på ett kreativt sätt och inte förväntar sig att 
barns bilder ska se ut som om en vuxen hade gjort dem (Barnes, 1987/1994). Änggård (2005) 
beskriver däremot mallar och målarböcker som ett hjälpmedel där barn kan åstadkomma 
formfulländade bilder vilket hade varit svårare att skapa på fri hand. Det finns en strävan hos 
barn att göra fina bilder som inte är barnsliga utan liknar de bilder som äldre barn eller vuxna 
ritar, vilket kan bottna i samhällets syn på barndomen där barn ska vara ”stora och duktiga” 
(Änggård, 2005, s. 128). Det är själva upplevelsen under skapandeprocessen som har störst 
betydelse och inte resultatet (Skoglund, 1998). Enligt Barnes (1987/1994) krymper 
kreativiteten ju tydligare slutresultatet syns. När en vuxen ska lära barn att rita görs det i all 
välmening, men det syns direkt om det är kopierat från de vuxnas uppfattningar om hur en 
gran ser ut till exempel. Om ett barn själv hade fått välja hade nog barnet ritat granen på ett 
helt annat sätt (Barnes, 1987/1994).  

Enligt Löfstedt (2004) har barn ett behov av att använda förebilder vid bildskapande, speciellt 
när det gäller bilder där figurer från populärkulturen är med. Förebilder är inte detsamma som 
mallar. En förebild är något som barnet förstår och känner till och som barnet gör till sin egen 
bild, medan att använda en mall innebär att kopiera något mekaniskt. I bildskapandet och i 
bildberättandet ingår det att använda sig av bilder från populärkulturen, idoler, filmer och 
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datorspel, eftersom de är en naturlig del i barns värld. Detta skapande sker ofta gemensamt 
där barnen kan lära sig av varandra, utbyta tankar och idéer och på så vis blir det ett lärande i 
barns bildspråk. Det pedagogiska arbetet med bildskapande bör därför också innehålla olika 
bildgenrer såsom bilder från populärkulturen, konstbilder och arbete med bilder från 
närmiljön. Det viktigaste är att pedagogen väljer att utgå ifrån barnet och dess värld (Löfstedt, 
2004). 

 

3.3.3. Pedagogisk dokumentation 
Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2001) är pedagogisk dokumentation att synliggöra det som 
sker och det som barnet gör i den pedagogiska verksamheten. Det handlar inte enbart om att 
beskriva och återge händelser från verkligheten, utan dokumentationen blir reflektionens 
redskap (Dahlberg, Moss & Pence, 2001). För att utveckla ett medvetet förhållningssätt 
behöver pedagogerna reflektera över sin egen syn på barn gentemot läroplanens kunskapssyn 
samt reflektera över hur detta kommer till uttryck i det praktiska arbetet med barnen 
(Skolverket, 2005, s. 26).  

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 
utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda 
villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och 
analyseras (Skolverket, 2010, s.14).   

Genom dokumentation synliggörs förhållningssättet i verksamheten till barnen, lärandet, 
pedagogerna samtidigt som den berättar om hur barn tänker och gör, hur deras läroprocesser 
ser ut (Lenz Taguchi, 1997). Reflektion är en viktig del i den pedagogiska verksamheten, 
menar Dahlberg, Moss och Pence (2001) likaså flexibilitet och beredskap för rekonstruktion. 
Enligt Häikiö (2007) ska barn ges möjlighet till metakognitiv utveckling, för det livslånga 
lärandet. Metakognition handlar om att få syn på sin egen kunskap och kompetens; att 
ifrågasätta, att tänka om sitt tänkande och att reflektera. Vid reflektion utvecklas 
medvetenheten vilket har en stor betydelse för både barns och pedagogens lärande. För barnet 
innebär återkoppling ett synliggörande av det egna lärandet som i sin tur speglar identiteten 
och stärker barnet. Barnen ges verktyg för att använda inre kritik, dels genom eget 
bildskapande, men också genom reflektion av bilder de möter. Förskolebarn kan utveckla sin 
förmåga att kritiskt granska och reflektera, men då ska det förankras i barnets livsvärld, vara 
meningsskapande och relatera till barnets intressen och tankar (Häikiö, 2007). 

 

3.4. Bildskapande 
Bildskapande kan enligt Granberg (2001) stimulera barns utveckling och lärande. Lärande 
sker hela tiden på flera olika sätt och barn använder sig av alla sinnen för att lära sig och 
därför menar Granberg (2001) att kunskap även bör förmedlas på olika sätt. Gardners teori 
(1996, refererad i Granberg, 2001) med sju olika intelligenser handlar om att kunskap kan 
tillgodogöras på flera olika sätt, bland annat genom att skapa och tolka två- och 
tredimensionella uttryck.  
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Barns teckningar är uttryck för deras tankar och enligt Barnes (1987/1994) visar deras 
teckningar på vilken bildutvecklingsnivå barnet befinner sig på just nu. Tragetorn (2009) 
menar att formskapande är mer konkret för mindre barn, eftersom deras tänkande också är 
konkret, därför sker barns teckningsutveckling senare än i konstruktionsarbeten.  

Om barn säger att de inte kan rita, kan det enligt Barnes (1987/1994) bero på att de är rädda 
att rita något som de upplever som svårt att rita. Detta säger barn sällan när de ritar något 
abstrakt eller gör mönster. Om vuxna vill att barnens bildskapande ska utvecklas och 
motivationen höjas, bör den vuxne inte rita åt barnen, för när barn uppmuntras i sitt 
bildskapande stöds deras självförtroende och självsäkerhet (Barnes, 1987/1994). I ett 
sociokulturellt perspektiv kan lösningen på ett problem se olika ut beroende på skillnader i 
uppfattning och tolkning av problemet. Användning av kunskap är en process där 
kreativiteten och skapandet hjälper till att lösa problem, eftersom det inte finns ett färdigt svar 
som varje ny individ och ny generation ska använda mekaniskt. Lärande innebär inte enbart 
att använda sig av tidigare kunskap utan det handlar också om att skapa något nytt i nya 
situationer menar Säljö (2010). Enligt Eriksson (2009) är tyst kunskap att lärlingen lär sig av 
en mästare genom att försöka själv och därefter diskutera vad som kan förbättras. Deweys 
”Learning by doing” (1972, refererad i Eriksson, 2009) handlar om att lära sig genom att göra. 

Olofsson (1994) som har forskat i barns lek, anser att skapande och lek hör ihop. 
Bildvärldarna hör ihop med barnets lek- och livsvärld och förebilder som finns där. Det som 
barnen vill berätta, ritar de (Aronsson, 1997). Barn leker med färg (Olofsson, 1994) och leker 
och skapar tillsammans med varandra (Pramling Samuelsson et al., 2011). Detta 
överensstämmer med läroplanens syn på sambandet mellan lek och skapande (Skolverket, 
2010). För att barnet ska våga skapa, bör den estetiska verksamheten ha utrymme för 
lekfullhet och innehålla lek (Bendroth Karlsson, 1998).  

 

3.4.1. Medel och mål 
Det estetiska lärandet kan användas som ett medel för att stödja barns sociala utveckling och 
matematiklärande. När det estetiska arbetet är själva målet, utvecklas däremot ett kunnande 
inom den estetiska processen (Pramling Samuelsson et al., 2011). Det skapande arbetet ses i 
läroplanen för förskolan ”både som metod (uttrycksformer) och som innehåll (något som barn 
ska få förståelse för)” (Pramling Samuelsson et al., 2011, s. 12).  

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, 
utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och 
lärande (Skolverket, 2010, s. 7). 

När det skapande arbetet både ska vara ”innehåll och metod” (Skolverket, 2010, s. 7), är det 
då metod som dominerar och är det en avsaknad av innehåll i metoderna, undrar Pramling 
Samuelsson et al. (2011). Det estetiska arbetet ingår som en viktig del både i och utanför 
förskolan och även om det inte ses som ett tvång för barnen att delta, vill de flesta människor 
idag ge barnen tillgång till skapande aktiviteter. Det estetiska arbetet, där bildskapande ingår, 
används ofta som ett hjälpämne åt de så kallade ”nyttiga ämnena” (Pramling Samuelsson et 
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al., 2011, s. 18), där färdigheter i att läsa, skriva och räkna lyfts fram och det ses även som en 
avkopplande stund. Mål för barns lärande inom det estetiska området uttrycks ofta med att 
barnen gör något; de målar eller dansar till musik för att utveckla den sociala kompetensen. 
Den estetiska kompetensen finns inte alltid med som ett mål för barns utveckling. Syftet med 
det forskningsprojekt, som Pramling Samuelsson et al. (2011) presenterar i boken Konsten att 
lära barn estetik, är ”… att göra det estetiska till lärandeobjekt” (s. 27). Genom intervjuer 
med pedagoger framkom det att estetiken används som medel för lärande inom ett annat 
område; barn sjunger inte för att utvecklas inom sång, utan för att utvecklas socialt eller 
förbättra sin matematiska förmåga. Orsaken till att det saknas mål inom det estetiska området, 
kan vara att det hos pedagogerna saknas kunskap i ämnet. Enligt Pramling Samuelsson et al. 
(2011) kan ett målinriktat arbete innebära mycket mer än att utveckla barnets kunnande och 
personlighet. Det är viktigt att samtala om vad och på vilket sätt ett lärande sker, för att belysa 
själva lärandet och inte enbart utförandet i en aktivitet. Inom utvecklingspedagogiken är det 
lika viktigt med det som barnet ska lära sig som det sätt barnet lär sig på.  

Det finns tre olika perspektiv på barns lärande inom estetik, enligt Pramling Samuelsson et al. 
(2011). Det första perspektivet är där estetik är ett medel för utveckling av mål och förmågor 
som till exempel personlig och social utveckling, vilket är vanligt förekommande i förskola. 
Det andra perspektivet är även det vanligt i förskolan, där estetik ses som barnets individuella 
uttryck, där barnet utan pedagogens inblandning ska ges möjlighet att få skapa fritt. Det tredje 
perspektivet är enligt Pramling Samuelsson et al. (2011) författarnas eget, där det estetiska 
kunnandet är ett mål och inte enbart ett medel. Pedagogen har här en viktig roll för att 
utveckling ska ske. Detta synsätt är motsatsen till de två andra perspektiven, då förmågan om 
och inom estetik betonas och då pedagogens roll lyfts fram. Pramling Samuelsson et al. 
(2011) poängterar dock att deras synsätt inte tar avstånd ifrån det personliga uttrycket, utan 
den estetiska kommunikationsförmågan utvecklas när barnet ges tillgång till redskap i den 
pedagogiska verksamheten.  

 

3.4.2. Material 
Barnes (1987/1994) anser att alla yngre barn borde få lära sig hur man handskas med olika 
två- och tredimensionella material. Häikiö (2007) menar även hon att barnen bör få kunskap 
om olika material för att skapa förståelse vid hanteringen av det, precis som kunskap om 
alfabetet ges för att barn ska förstå användningen av det. ”Förskolan ska sträva efter att varje 
barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 
material och redskap” (Skolverket, 2010, s. 9). Enligt Bendroth Karlsson (1998) är färg ett 
betydelsefullt redskap i bildskapande i förskolan. Det för att ”Med färgen kan man gestalta 
föremål, ljus, rörelse, rumslighet, upplevelser och tankar” (Bendroth Karlsson, 1998, s. 72). 
För att lära sig hur färgen fungerar som redskap, gäller det att ta reda på vilka möjligheter och 
vilka begränsningar som finns. ”Se-uppleva-gestalta” (Bendroth Karlsson, 1998, s. 73) är tre 
olika moment som ingår i en bildskapande aktivitet. Alla dessa moment är viktiga delar men 
de kräver träning och tyvärr finns det en tendens att pedagoger hoppar över träningen i 
materialkunskap och startar en aktivitet med uppmaningen: ”Nu ska vi måla hösten” 
(Bendroth Karlsson, 1998, s. 74).  
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Skoglund (1998) menar att det kan finnas flera orsaker till att barn endast målar med svart 
färg. Det behöver inte alls betyda sorg för barnet, utan barnet kanske tycker att svart är en 
vacker färg, endast svart färg fanns i paletten eller kanske barnets mamma har svarta byxor. 
En vuxens tolkning av barns bilder kan ibland berätta mer om den som tolkar än om själva 
bilden (Skoglund, 1998). När barn i förskolan ska måla med färger för första gången, är det, 
enligt Barnes (1987/1994), oftast med fingrarna de målar och då är det själva aktiviteten som 
är huvudpunkten. Barnen blandar färger och utforskar. De flesta barn tycker om att måla 
medan många pedagoger inte gör det eftersom det upplevs som kladdigt för händer, kläder 
och rummet (Barnes, 1987/1994). För att inte behöva vara rädd att få färg på kläderna, ska 
kläder som tål målarfärg användas. Rädslan för att smutsa ner sig, hämmar skapandet 
(Skoglund, 1998).  

 

3.4.3. Miljö 
Miljön handlar inte bara om hur rummet är möblerat eller hur materialet är organiserat, utan 
pedagoger, barn och föräldrar är även dem viktiga delar i miljön. Rummet och hur materialet 
är placerat för bildskapande aktiviteter har betydelse. Miljön i förskolan är betydelsefull och 
bör inspirera och utmana barnen. I många förskolor finns det rum avsedda för bildskapande 
aktiviteter som kallas snickarrum eller målarrum (Granberg, 2001). I svenska förskolor är det 
vanligt att material som är ”rumsrena” och lättstädade (Nordin-Hultman, 2008, s. 78) är 
lättillgängliga för barnen medan annat material som kräver mer arbete både före och efter 
användandet, är placerat otillgängligt för barnen. Rummet för bildskapande ska precis som 
kläderna, tåla färg, menar Skoglund (1998). Hur pedagogerna ser på barns förmåga, visas i 
hur barn blir bemötta och hur material placeras i förskolan. Miljön berättar om vilket material 
som pedagogerna bestämmer över och vilket material som barnen har tillgång till (Braxell, 
2010). ”Pedagogiska rum säger något om vad ett barn är och bör vara” (Nordin-Hultman, 
2008, s. 51) i förskolan. När pedagoger avgör när barn ska använda ett visst material och 
dessutom ta fram det från förvaringsstället blir barnen beroende av pedagogerna. Detsamma 
gäller om pedagogerna följer ett pressat tidsschema till punkt och pricka med avsaknad av 
flexibilitet. När bildskapandet sker efter schemalagd tid, är risken att det blir långt mellanrum 
mellan aktiviteterna, vilket medför att det för barnen blir som att vara nybörjare varenda gång 
(Nordin-Hultman, 2008).  
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4. Metod 
Här redogör jag för hur jag har gått tillväga för att uppnå syftet i denna studie. Först 
presenteras val av informationsinhämtande metod, den kvalitativa intervjun, sedan följer 
urvalet av informanter, genomförande av kvalitativ intervju, hur data har bearbetats och 
analyserats samt etiska riktlinjer. 

 

4.1. Val av metod 
För att få svar på studiens forskningsfrågor, har jag valt att genomföra kvalitativ 
undersökningsmetod med litteraturstudier och intervjuer. Litteraturstudier är enligt Backman 
(2008), ett viktigt grundläggande moment i forskningsarbetet, eftersom det är genom 
granskning av tidigare kunskap som ny kunskap kan födas. Enligt Patel och Davidsson (2011) 
används kvalitativa intervjuer för att ta reda på den intervjuades uppfattning, därför lämpar sig 
denna metod för denna studies syfte där forskningsfrågorna handlar om de intervjuades 
uppfattningar om och resonemang kring barns bildskapande i förskolan.  

 

4.2. Den kvalitativa intervjun 
Patel och Davidsson (2011) menar att den intervjuade och den som intervjuar är båda två 
medskapare i detta samtal som intervjun utgör. Enligt Trost (2010) är skillnaden mellan en 
intervju och ett samtal att intervjun har ett syfte. Den som genomför intervjun bör tänka på att 
skapa en trygg atmosfär för den intervjuade, för att den intervjuade inte ska känna sig 
hämmad, vilket kan försvåra genomförandet av intervjuer. Den som intervjuar ska inte 
uppfatta intervjun som ett vanligt samtal men det ska däremot den intervjuade (Trost, 2010). 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kallas den kvalitativa intervjun ibland för ”ostrukturerad 
eller icke-standardiserad” (s. 32), eftersom det inte finns standardiserad procedur för 
genomförandet. Svennings (2003) beskrivning av en ostrukturerad intervju är att det finns 
stort utrymme för den intervjuades svarsformuleringar, vilket skiljer sig från en strukturerad 
intervju som är mer styrd. Enligt Svensson och Starrin (1996) utgår den kvalitativa intervjun 
ifrån antagandet att det vid en början är omöjligt att veta vad som är betydelsefullt och viktigt 
vad gäller intervjufrågorna. Intervjuaren bör därför anpassa intervjun till situationen och 
studiens syfte. För att kunna hantera det oförutsägbara i svar och frågor, i kvalitativa 
intervjuer, bör intervjuaren använda sin uppmärksamhet och fantasi (Svensson & Starrin, 
1996). En intervjuguide bör konstrueras med få och ”stora frågeområden” (Trost, 2010, s. 71) 
eftersom det ska finnas utrymme för följdfrågor, som kan se olika ut beroende på svar. 
Innehållet och syftet ser alltid likadana ut i de öppna frågorna, men frågornas ordningsföljd 
kan se olika ut. Enligt Backman (2008) underlättas analysarbetet om en förberedning görs 
med strukturering eller indelning i teman eller kategorier.  
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4.2.1. Urval 
Enligt Trost (2010) ska intervjupersonerna tillhöra samma grupp och samtliga i urvalsgruppen 
i denna studie är utbildade förskollärare. Jag genomförde fyra intervjuer och enligt Trost 
(2010) är det bättre med ett få antal intervjuer, som kan hanteras lättöverskådligt, än för 
många. Det är däremot viktigt att tänka på att göra ”väl utförda intervjuer” (Trost, 2010, s. 
144). I en kvalitativ ansats väljer forskaren personer utifrån syftet att öka förståelsen och 
insikten, enligt Backman (2008). Syftet med mitt urval är att lyfta fram och skapa förståelse 
för bildskapande i förskolan ur pedagogers perspektiv. Utifrån syfte och frågeställningar kan 
forskaren göra medvetna val och bedöma vilka som är lämpliga att delta i studien (Backman, 
2008). Min undersökningsgrupp består av fyra pedagoger, från fyra olika förskolor i fyra olika 
kommuner i Sverige. Jag valde medvetet för denna studie, att intervjua två pedagoger från två 
olika förskolor som jag genom tidigare kontakt visste hade ett starkt intresse för barns 
bildskapande. Dessa ansåg jag var lämpliga att intervjua. Den ena pedagogen arbetar på en 
förskola inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi och den andra har jag kommit i 
kontakt med under min verksamhetsförlagda utbildning. Enligt Trost (2010) är det viktigt att 
finna variation i verkligheten. Urvalsgruppen består därför av ytterligare två pedagoger, men 
denna gång är de två pedagoger, från två olika förskolor, utan en specialinriktad profil. 
Samtliga informanter är kvinnor och alla har arbetat i 10 år som förskollärare i förskolan. 

 

4.2.2. Genomförande av kvalitativa intervjuer  
Intervjuaren ska vara väl förberedd med en intervjuguide som stöd för att kunna ställa raka 
frågor, enligt Trost (2010). Jag förberedde intervjufrågor (Bilaga 2, Intervjuguide) som jag 
delade in i olika teman, enligt denna halvstrukturerade teknik, vilket innebär att befinna sig i 
ett läge mellan ett öppet samtal och standardiserade frågor (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Den första kontakten skedde via telefon där fyra pedagoger från olika förskolor tillfrågades 
om de ville delta i studien och samtliga tillfrågade pedagoger ville delta. Tillvägagångssättet 
presenterades för informanterna. Intervjuerna genomfördes via telefon med ljudupptagning 
via datorn, eftersom det var långa avstånd mellan mig och några informanter. Tidsbrist gjorde 
att jag inte hade möjlighet att besöka alla informanter personligen och även om några 
informanter fanns inom ett kortare avstånd, beslutade jag att genomföra samtliga intervjuer 
via telefon. Detta för att ge alla informanter samma förutsättningar och intervjuerna samma 
utgångspunkt. Tid bokades för intervjuerna och därefter skickade jag ett brev med e-post, till 
varje pedagog, där information om Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer och studiens 
konfidentialitet och syfte framgick (Bilaga 1, Missivbrev).  

Intervjuerna skedde sedan genom telefonsamtal, vilket har nämnts tidigare, och varje intervju 
tog cirka 35 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes inom en tidsram på två veckor. Det är 
viktigt att informanten känner sig trygg och bekväm, menar Trost (2010), vilket nämnts 
tidigare, och detta blir kanske än mer viktigt då intervjun blir inspelad eftersom just 
inspelning kan kännas obekväm för många. En ostörd plats bör väljas och den intervjuade ska 
känna sig trygg i den miljö som intervjun genomförs i (Trost, 2010). Samtliga informanter 
befann sig på sina respektive arbetsplatser under intervjuerna.  
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Det är även viktigt att inge förtroende som intervjuare och att början av intervjun går bra, för 
ett bra fortsatt flyt. Intervjuaren ska visa sitt intresse för det som informanten berättar och inta 
rollen som intervjuare och inte prata om sina egna åsikter, däremot kan forskaren inte vara 
helt nollställd (Trost, 2010). Forskaren ska vara medveten om förförståelsen, för att den ska 
färga intervjun så lite som möjligt (Patel & Davidson, 2011). Min bakgrund som 
konstpedagog ska inte påverka intervjun, och det anser jag inte att den gjorde, även om jag är 
medveten om att hela forskningsprocessen i låg grad kan ha färgats, av mitt intresse för 
bildskapande och min nyfikenhet inför pedagogers perspektiv på bildskapande i förskolan.  

För att dokumentera intervjuerna gjorde jag inspelningar, med hjälp av en dator. Detta valde 
jag för att det är svårt att hinna med att anteckna allt vad som sägs under pågående intervju.  
Jag förde dock en del anteckningar för att försäkra mig om att få med allt från intervjun, 
dessutom kändes det viktigt att registrera tonfall och betoningar på vissa ord som ett viktigt 
komplement och stöd för minnet, eftersom det vid telefonintervjuer inte går att avläsa den 
intervjuades kroppspråk. Under en intervju öga mot öga kan intervjuaren däremot tolka 
kroppspråket hos den intervjuade och på så sätt få ytterligare information under intervjuns 
gång, men denna tolkning ska dock ske ”med måtta” (Trost, 2010, s. 95). Det aktiva 
lyssnandet förstärks om intervjuaren antecknar samtidigt som intervjun spelas in (Svensson & 
Starrin, 1996). Fördelarna med att spela in intervjuerna är, enligt min uppfattning, att det går 
att koncentrera sig på vad som sägs, lyssna på intervjuerna ett flertal gånger och upptäcka 
något nytt varje gång. Nackdelarna är enligt min uppfattning, att det är tidskrävande att lyssna 
till intervjuerna vid upprepade tillfällen och speciellt att spola och hitta det för tillfället rätta 
avsnittet (Trost, 2010). Samtidigt upplevde jag att det var i just detta moment som jag lärde 
känna materialet vilket förde processen framåt. 

 

4.2.3. Databearbetning och analys 
Transkribering är transformering, som i det här fallet är att ändra det muntliga till det skrivna. 
Det finns inte ett generellt tillvägagångssätt för utförandet av transkriberingen, enligt Kvale 
och Brinkmann (2009), utan forskaren avgör om texten ska innehålla upprepningar och dylikt 
eller om det ska vara en anpassad text. Utskriften är således forskarens tolkning av materialet. 
Enligt Backman (2008) sker analysarbetet kontinuerligt under själva datainsamlingen med 
början redan under intervjuerna. Det egna materialet ska läsas igenom grundligt, menar 
Widerberg (2002) för att sedan sorteras. Enligt Hartman (2004) sker analysen i två steg; där 
det första steget är kategorisering; kodning av materialet, och det andra är tolkning av det 
undersökta. I en kvalitativ undersökning är det just i tolkningen som en förståelse träder fram.   

Det finns olika metoder för att analysera kvalitativa intervjuer med olika verktyg och 
tillvägagångssätt, beroende på vilket syfte studien har, intervjuns utformning och val av 
analysmetod som är bäst lämpad för forskaren (Kvale & Brinkmann, 2009). I intervjuanalys 
används procedurer som tolkar meningen i texten; kodning och kategorisering, som i 
innehållsanalys. Kategoriseringen medför reducerat och strukturerat material som kan 
utformas innan eller under pågående analys, enligt Kvale och Brinkmann (2009). Gillhams 
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(2005) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys, där innehållet är det centrala, innefattar 
transkribering och kategorisering av intervjuer enligt olika teman.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är en av metoderna meningskoncentrering, där forskaren 
koncentrerar sig på meningen som informanten uttrycker. Detta analysverktyg innebär att det 
väsentliga urskiljs ur det informanten har beskrivit och formuleras i koncentrerad form. Det 
kan innebära svårigheter med tolkningen eftersom informantens uttryck kan vara 
motsägelsefull och verka innehålla flera innebörder. I intervjuanalysen ska forskaren läsa 
igenom intervjuerna för att få en överblick av helheten i innehållet. Meningsenheterna i 
intervjuerna ska identifieras, sedan formuleras och tematiseras utifrån forskarens tolkningar, 
som sedan ska kunna kopplas till studiens syfte. Teman ska sedan sammanställas i en 
beskrivande version. Meningskoncentrering används i olika varianter av kvalitativa 
undersökningar, enligt Kvale och Brinkmann (2009) och inte enbart till fenomenologisk 
ansats.  

Jag har som metod för intervjuanalysen, valt att utgå ifrån meningskoncentrering enligt Kvale 
och Brinkmann (2009). Efter bearbetning av det transkriberade materialet där fokusering skett 
mot det väsentliga innehållet vilket kopplades till studiens syfte och frågeställningar, gick det 
att urskilja och kategorisera materialet. Dessa kategorier analyserades, tolkades och kopplades 
sedan till bakgrunden och tidigare teoretiska perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.2.4. Etiska riktlinjer 
Under arbetet med denna studie har jag noggrant övervägt de etiska aspekterna där både 
tystnadsplikt och konfidentialitet ingår (Trost, 2010). Samtliga informanter har fått fiktiva 
namn, för att ingen ska kunna få veta vem som har sagt vad.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra krav inom forskning, varav det första är 
informationskravet som handlar om att forskaren ska informera om studiens syfte, att 
deltagandet är frivilligt, kan avbrytas av deltagaren och att det inhämtade materialet endast 
ska användas i forskning. Denna information angående detta krav, formulerade jag i ett brev 
som skickades till samtliga deltagare via e-post (Bilaga 1, Missivbrev). Samtyckeskravet är 
det andra kravet enligt Vetenskapsrådet (2002), där samtycke från deltagaren att utföra 
studien ska ges. För att förtydliga deltagarnas rättigheter och för att få tillåtelse, kontaktades 
de berörda genom telefonsamtal där även tid för intervju beslutades. Det tredje kravet, 
konfidentialitetskravet, handlar enligt Vetenskapsrådet (2002), om sekretess. Identifiering av 
personer som har deltagit i forskning, ska inte vara möjlig, all information ska behandlas 
konfidentiellt och forskaren ska ha tystnadsplikt. Denna studie uppfyller detta krav eftersom 
deltagarna informerades om detta både brev- och telefonledes, pedagogerna har fått fiktiva 
namn, vilket nämndes tidigare, och allt material har raderats efter bearbetning. Informanternas 
information används endast i denna studie, i enlighet med nyttjandekravet, det fjärde kravet 
enligt Vetenskapsrådet (2002), vilket innebär att insamlad information endast får användas 
inom forskning.  
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5. Resultat  
Här redovisas resultatet som belyser studiens syfte; att undersöka pedagogers perspektiv på 
arbete med bildskapande i förskolan och om och hur bildskapande används som ett medvetet 
redskap för barns utveckling. Jag har sammanställt de fyra intervjuerna och presenterar 
pedagogernas uttryckta perspektiv indelade efter tre olika kategorier med tillhörande tema. 
Den första kategorin med tema är: Bildspråk med Seendekompetens och Visuella symboler 
som underkapitel. Därefter följer kategorin Pedagogens roll med Kreativitet och fantasi, 
Mallar och förebilder och Pedagogisk dokumentation. Tredje kategorin är Bildskapande med 
Medel och mål, samt Material och Miljö. Efter varje kategori följer en sammanfattning av 
resultatet. Elin, Pia, Marie och Anna är pedagogernas fiktiva namn. 

 

5.1. Bildspråk 
Elin beskriver skapande arbete med bilder som ett sätt att kommunicera, utan det verbala 
språket. I förskolan ska barn uppmuntras till att utveckla sin kommunikativa förmåga som kan 
ske på olika plan, till exempel via bildspråket. Barnen ska bli introducerade i skapandet för att 
sedan kunna gå vidare, till exempel att måla fritt eller att använda bildskapandet som ett 
verktyg för att bearbeta eller att berätta om sina känslor och tankar, menar Elin. Det är 
värdefullt att få uttrycka sig på flera olika sätt, menar Anna. Hon berättar vidare om förskolan, 
hennes arbetsplats, där verksamheten inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. 
Barnen som har hundra språk, ska där ges möjlighet att utveckla alla sina språk. En målad bild 
kan även göras i lera, i sand, i något annat material eller kanske dramatiseras och dansas. Det 
är viktigt att få uttrycka sig på flera olika sätt och ”på barnens språk”, eftersom alla barn inte 
är verbala, beskriver Anna. Pia berättar att barnen använder bild för att berätta, när de ska 
återberätta till exempel en teaterföreställning eller någon annan upplevelse. Marie menar att 
ett populärt sätt att uttrycka sig, är att ”pyssla” inför högtider som jul och påsk. ”Den 
aktiviteten tycker barnen allra mest om när det gäller pyssel. De skulle kunna hålla på en hel 
dag om de själva hade fått bestämma”, berättar Marie. 

 

5.1.1.  Seendekompetens  
Elin berättar att hon och barnen brukar gå ut i skogen för att upptäcka och se de färger som 
finns i träden, på marken eller i himlen. De pratar om färger, former och olika mönster som 
finns på till exempel en trädstam. Barnen får gå på upptäcktsjakt, för att se och upptäcka en 
massa intressanta pinnar och stenar från naturen som de sedan tar med till förskolan, för att 
använda som material till både skapande och lek. Elin menar att det är viktigt att pedagogen 
visar och diskuterar med barnen, till exempel om olika former som finns i en hög med stenar 
eller om vilka färger barnen kan se i stenarna de håller i handen. Dessa resonemang blir sedan 
intressanta att vidareutveckla, menar Elin.  

Elin berättar att barn kommer i kontakt med många bilder under en dag i förskolans 
verksamhet, ibland handlar det inte om att skapa en egen bild utan att titta på varandras bilder 
och bilder som finns i barnens närhet. Det är spännande att använda datorer i arbetet med 
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bilder i förskolan, eftersom barnen använder sig av bilder via datorer på ett helt annat sätt 
idag, både hemma och i förskolan då de både spelar och använder internet. Barnen blir ofta 
inspirerade att skapa egna bilder efter högläsning ur en bok med mycket bilder i, beskriver 
Elin. 

 

5.1.2. Visuella symboler 
När barn skapar bilder får de finmotorisk och språklig träning. De lär sig att arbeta 
koncentrerat och att styra pennan som en skrivövning inför skolan, beskriver Elin och Pia. 
Elin berättar om en bildskapande aktivitet där barnen målade på ett stort gemensamt papper, 
där de sedan fick välja och klippa ut en eller flera delar som de tyckte om. Barnen var otroligt 
stolta över att få visa målningarna, som de hade hängt upp på väggen och berätta om dem för 
sina föräldrar vid lämning och hämtning. Barnen skrev sina namn på målningarna, även de 
som inte kunde skriva och pedagogerna ändrade eller rättade inte det barnen hade skrivit, 
berättar Elin. De yngre barnen både ritar och skriver i en och samma bild och det gör de helt 
naturligt, eftersom det är deras berättelse, från nuet, menar Elin. Det är viktigt att stimulera 
och uppmuntra barn att berätta om något från deras vardag, genom att både rita och skriva. 
Det gäller att fånga barnens intresse när de väldigt gärna vill skriva, även om det inte är att 
skriva på riktigt, menar Elin. Anna beskriver en liknande situation där barnens skrivande 
stimuleras, både de barn som kan och inte kan skriva. Varje morgon gör alla barn ett 
aktivitetsval genom att skriva på en whiteboard-tavla. 

 

5.1.3. Sammanfattning av bildspråk 
Samtliga pedagoger anser att bildspråket bör stimuleras och uppmuntras i förskolan. Bilder 
används som kommunikation då barnen använder bildskapande som ett verktyg för att 
beskriva upplevelser, känslor eller erfarenheter. I förskolan inspirerad av Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi ges barn möjlighet att utveckla alla hundra språk, för att alla ska få 
uttrycka sig på sitt eget sätt. Inom bildskapande kan det ske via målning, teckning eller 
konstruktion. 

En pedagog beskriver hur seendeförmågan stimuleras i förskolan. Barnen lär sig att se och att 
uppmärksamma färger och former genom att gå på upptäcktsjakt i naturen vilket kan 
vidareutvecklas. Bildskapande i förskolan handlar förutom att skapa egna bilder, titta på 
varandras bilder och att möta bilder via datorn och böcker. 

Pedagogerna belyste bildskapandets möjligheter till finmotorisk och skriftspråklig träning 
inför skolan. Barnen stimuleras och uppmuntras till att både skriva och rita berättelser från 
deras livsvärld. Det är viktigt att pedagogen tar tillvara på intresset för skriftspråket som finns 
hos barnet, menade pedagogerna. 

 



20 
 

5.2. Pedagogens roll 
Om barnet har fastnat vid att teckning och måleri ska föreställa något, är det viktigt att 
pedagogen ser det och försöker få barnet att tänja på gränserna och att våga ta ut svängarna, 
menar Pia. Elin berättar att även de yngre barnen kan ha prestationsångest och säga ”jag kan 
inte”, då gäller det att pedagogen tar tag i det direkt. Pedagogen ska försöka få bort jag-kan-
inte-rita-attityden, kanske genom att själv börja rita eller måla och visa hur roligt det är och på 
så sätt försöka smitta av glädjen till barnen och locka barnen på ett lekfullt och lustfyllt sätt. 
Elin berättar om en gång, då flera av barnen påstod att de inte kunde måla. Elin började måla 
sin egen hand och försökte visa sin målarglädje till barnen. Det dröjde inte länge förrän alla 
barn målade sina händer tillsammans med Elin och de andra pedagogerna. Pedagogerna 
trallade och målade sina händer och lockade på så sätt med sig barnen som till slut målade 
med lust och glädje. Detta var dessvärre inte omtyckt av de pedagoger som inte deltog i 
aktiviteten, men det viktigaste var ändå att barnen glömde bort att de inte kunde. Då de andra 
pedagogerna kom in i rummet och sade ”Usch vad grisigt!, Hur ska vi få rent tröjan?, Ta av 
dig tröjan!, Vi måste genast försöka få bort färgen med fläckborttagningsmedel!”, blev det en 
jobbig situation för både barnen och de pedagoger som var med i aktiviteten. Elin berättar att 
”Ok, att det blir färgfläckar på kläderna, men på denna avdelning målar vi!” När föräldrarna 
kom för att hämta sina barn, tyckte de inte att det gjorde något att kläderna hade fått fläckar 
för de såg hur mycket barnen hade tyckt om det och hur avslappnade de medverkande 
pedagogerna var. Pedagogerna försökte få barnen att inse att det inte gör något om händerna 
blir ”grisiga”. Elin och hennes arbetskamrater kände sig vara besvärliga och de blev stressade 
av att veta att dessa aktiviteter inte var särskilt omtyckta av resten av personalen.  

Bildskapande fungerar inte bra om inte alla i personalgruppen tycker att det är ett bra redskap. 
Många i personalgruppen anser att det bara handlar om kludd, och detta kluddande anses inte 
som viktigt. Dessutom är det besvärligt, eftersom kläderna blir förstörda, förklarar Elin. När 
personal som inte tycker om bildskapande är med barnen, då väljer barnen att göra något 
annat, eftersom barnen vet att pedagogerna inte tycker om bildskapande, enligt Elin. Elin 
säger:  

Vissa människor verkar ha bestämt sig för att bildskapande är ett onödigt inslag i 
förskolans verksamhet, och då är det så. Som enskild pedagog finns det inte mycket 
man kan göra. Det hade varit helt underbart att arbeta på en förskola där ingen kan 
stoppa en från att vara kreativ. 

Anna betonar hur viktigt det är att barnet, pedagogen och miljön, hela tiden samarbetar och att 
det syns i miljön hur pedagogerna tänker kring bildskapande som är ett inslag som finns med 
hela tiden. Just därför är det viktigt att synliggöra den miljön, hur det arrangeras, hur det 
möbleras och hur och var materialet finns samt det pedagogiska förhållningssättet, menar 
Anna.  

”Vad är då syftet med att vi håller på med det här, kopplat till läroplanen?” Den frågan ska 
alltid finnas med för att pedagogerna ska se hur det gick, hur målen uppfylldes och hur de ska 
gå vidare, berättar Anna. Det är det som är otroligt kul eftersom pedagogerna aldrig vet hur 
dagen kommer att se ut. Barnen får ta plats utan att det blir kaos eller flummigt, enligt Anna. 
Anna förklarar att det viktigaste är att pedagogen är en närvarande pedagog som är där 
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barnen är. Pedagogen ska inte ta fram material och sedan lämna barn ensamma för att arbeta i 
ateljén, utan det är pedagogens uppgift och ansvar att diskutera med barnen och inspirera 
dem, under pågående aktivitet. Pedagogen är inte förmedlande utan medforskande och ibland 
behövs inga ord, kanske bara en nickning och en framsträckt hand. Ibland vill inte barnet rita 
och måla utan bara vara med och iaktta, berättar Anna. 

Planering av bildskapande aktiviteter i verksamheten, ser olika ut periodvis, berättar både Elin 
och Pia. Elin säger att de tyvärr inte har bildskapande så ofta som hon skulle vilja, eftersom 
allt påverkas av hur andra pedagoger värderar bildskapande. Det är tungt att hålla i allt ensam, 
om resten av kollegorna inte vill. När det finns flera pedagoger som drar åt samma håll, som 
inte motarbetar varandra, går det mycket lättare för då peppar alla varandra och då är det 
möjligt att ha bildskapande flera gånger i veckan, förklarar Elin. Bildskapande skulle kunna 
fungera mycket bättre om det skulle finnas mer personal, för att det ska vara möjligt att jobba 
med barn i olika åldrar, beskriver Pia som arbetar som ensam pedagog i barngruppen. Det är 
svårt att som ensam pedagog jobba med både 5- och 2-åringar tillsammans, eftersom 2-
åringarna inte är lika uthålliga. Visst allting går, säger Pia, men berättar att det skulle vara 
roligare att ha en kollega att reflektera tillsammans med. Pia skulle gärna vilja fortbilda sig 
inom ämnet bild för att lära sig mer, för att våga göra mer, för att fortsätta att ställa frågor till 
barnen och våga använda mer material. Ett lärande sker hela tiden och pedagogen måste 
utveckla sig själv hela tiden, för att kunna möjliggöra utveckling för barnen. Det handlar om 
att ha tålamod och att våga ställa de rätta frågorna och verkligen lyssna på vad barnet vill. Pia 
hade gärna velat hinna mer, läsa mer böcker i ämnet och planera in bildskapande aktiviteter 
och ha framförhållning. Det är inte möjligt i nuläget, menar Pia. 

Det är oerhört viktigt hur pedagogen pratar och ställer frågor till barn under pågående arbete, 
betonar samtliga pedagoger. Vid feedback bör pedagogen inte säga: ”Å, va fint! Istället ”Vad 
spännande med de här färgerna, hur har du tänkt?” berättar Anna. Pedagogerna bör inte fråga 
ur den vuxnes syn på skapande utan utifrån barnet, utifrån hur barnet tänker kring sitt eget 
skapande. Om barnet frågar hur en hare ser ut och ber pedagogen rita en hare åt sig bör 
pedagogen besvara barnets fråga med: ”Jag vet inte, hur tänker du?”. Det är ett medvetet sätt i 
bildskapandet, enligt pedagogens uppdrag, att inte rita åt barnet, istället kan pedagogen hjälpa 
barnet att hitta bilder på en hare i en bok, på nätet eller titta på ett mjukdjur, menar Anna. Pia 
berättar om ett annat lärande som sker när barnen får utforska med inställningen att allt är 
möjligt. Här är det viktigt att pedagogen tillåter barnet att utforska på sitt sätt och bemöta 
barnet med frågor på liknande sätt som Anna beskriver: ”Jag vet faktiskt inte, vad tror du?”, 
när barnet ville göra en levande haj. Barnet måste själv få göra egna undersökningar, menar 
Pia, och dra egna slutsatser, huruvida det är möjligt att göra en levande haj, istället för att 
begränsa barnet och säga att det inte är möjligt. 

 

5.2.1. Kreativitet och fantasi 
Genom att integrera andra ämnen i bildskapande, till exempel matematik, språk och teater, 
utvecklar barnen sin kreativitet, menar Pia. Enligt Elin är det: ”Härligt när kreativiteten släpps 
lös”. Till exempel när barnen sjunger samtidigt som de målar eller när pedagogen spelar teater 
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för att locka med de barn som skulle vilja, men inte törs vara med och måla. När barnen ser att 
pedagogen leker vill de gärna vara med, berättar Elin. Det handlar om att våga skapa, utan att 
vara rädd för att göra fel. Det finns inget rätt eller fel när det gäller att använda sin kreativitet, 
betonar både Elin och Pia. Det är viktigt att ge barnen möjligheter att utveckla sin kreativitet, 
både på det personliga planet och tillsammans i barngruppen, anser Elin.  

Marie berättar om att hon brukar sätta igång barnen med skapande verksamhet, för att sedan 
dra sig tillbaka och låta barnen arbeta ifred med sin fantasi. Det kan bli de mest fantastiska 
diskussioner barnen emellan. De inspirerar varandra, fantasin flödar och de leker i skapandet. 
Detta sker egentligen oftare under leksituationer än skapande aktiviteter, förklarar Marie. När 
pedagoger tillåter och uppmuntrar barn att använda sin fantasi handlar det också om att stärka 
barnens självförtroende, eftersom de då vågar lita på sina egna idéer och tankar, enligt Elin. 
Färdigritade bilder och mallar stimulerar absolut inte barns fantasi och inte heller en pedagogs 
kommentarer om att: ”Slösa inte på papper!”, ”Måla fint innanför kanten!” eller ”Vad fint nu 
blir mamma glad!”, menar Elin. 

 

 5.2.2. Mallar och förebilder 
Elin anser att pedagoger bör tillåta barn att rita på sin egen nivå. I en småbarnsgrupp är det så 
kallat klotter som gäller. Då ska inte pedagogerna tvinga barnet att rita efter en mall, för att 
bilden ska bli tydlig och föreställande. Det är spännande att följa utvecklingen i de olika 
klotter-perioderna med streck, punkter och cirklar, beskriver Elin. Om ett barn har problem 
med motoriken, med pennfattningen, kan mallar användas, men inte i syftet för att vara 
kreativ utan i syftet att träna på att hålla pennan rätt, beskriver Pia. Anna beskriver att målet i 
deras förskola är att barnen ska få möta ett rikt material varje dag, pedagogerna ska locka 
barnen och göra dem nyfikna. De ska utmana barnen, stegra utmaningarna utan vare sig 
modeller eller mallar. Istället ska pedagogerna stödja det fria flödet och föra en dialog under 
skapandeprocessen. Det finns inga färdiga svar, utan istället kan pedagogerna fråga hur barnet 
skulle kunna göra. När pedagogerna visar fascination över barns skapande, släpps kraven på 
vad skapande är och hur skapande ska se ut. Skapande kan se ut på olika sätt, då inget heter 
fint eller fult, menar Anna. När de yngre barnen sitter och ritar fritt, är det oftast: ”Den härliga 
huvudfotingen” som dyker upp på pappret, förklarar Marie. Då syns det hur långt barnet har 
kommit i utvecklingen. De äldre barnen ritar ofta ”hemska figurer” från tv och får med sig 
andra barn, även de yngre. Pedagogerna måste styra och därmed ta ansvar över vad barnen 
ritar och uppmuntra dem att rita positiva motiv istället för karategubbar och diverse hjältar, 
menar Marie. Det är väldigt uppskattat av barnen att färglägga bildutskrifter, typ 
målarboksbilder. Det eftersom barnen då känner att de kan behärska färgläggandet. Dessutom 
ger det arbetet en bra träning i att kunna färglägga fint innanför kanten, vilket ofta 
återkommer som arbetsmoment när barnet börjar i förskoleklass. Det är viktigt att redan i 
förskolan ge barnen möjlighet att träna på arbetsuppgifter, såsom att färglägga bilder i böcker, 
häften eller utskrifter. Det för att förbereda för det som komma skall i skolvärlden, förklarar 
Marie.   
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5.2.3. Pedagogisk dokumentation 
Samtliga pedagoger anser att pedagogisk dokumentation är en viktig del i verksamheten. Elin 
berättar att hon brukar dokumentera barns arbetsprocess och bilder, genom att göra ett 
bildspel i Powerpoint, som underlag för utvecklingssamtal. Då ges barnen möjlighet att berätta 
och reflektera över bilderna tillsammans med föräldrarna och pedagogen. Pia beskriver hur 
allt fungerar mycket bättre nu sedan de har fått en diktafon för dokumentation. Tidigare fick 
Pia skriva ”så pennan glödde”, samtidigt som hon var med i barngruppen. Anna berättar att de 
jobbar med dokumentation på flera olika sätt; de fotograferar, filmar, observerar och 
reflekterar. Just vid denna intervju är det mycket fokus på lärande, berättar Anna och genom 
att titta på filmsekvenser kan pedagogerna få syn på det uppdrag de har från Skolverket, för 
varje barns lärande och utveckling. Det de har filmat kan de titta på om och om igen. 

Pedagogisk dokumentation är viktigaste verktyget för att få syn på ett lärande, berättar Anna. 
Det går inte att lagra i huvudet och försöka minnas. Att dokumentera är pedagogernas dagliga 
verktyg och det är genom att fotografera och filma som pedagogerna reflekterar dels med 
pedagogistan, förskolechefen, och inom arbetslaget, berättar Anna. När de filmar och har 
filmkameran på stativ, fångas barnens och pedagogens arbete. Efteråt kan de titta gemensamt 
på filmen och få syn på att pedagogen kanske pratar för mycket eller att pedagogen pratar för 
lite, här borde pedagogen gått in och bekräftat barnet eller något annat. De söker inte efter vad 
som är fel, utan hur de ska kunna ta nästa steg, berättar Anna. Det är aldrig barnens fel om 
något fungerar mindre bra, utan istället tittar arbetslaget på pedagogen och ser om pedagogen 
inte var närvarande till exempel. Då är det pedagogen som ska förändra sitt tänkande och 
handlande, förklarar Anna. Dokumentation och observation är kärnan hos Anna och hennes 
kollegor när de jobbar med barns lärande och pedagogens lärande. De ser hur pedagogerna 
bemöter barnen och vilket språk de använder. Det är ett ihärdigt arbete, men de får så otroligt 
mycket som är användbart till utvecklingssamtal, utvärdering och uppföljning. Det handlar 
om kontinuerlig reflektion, för att möjliggöra utveckling och lärande både hos varje barn och 
hos pedagogen. Vidare för att skapa utmaningar, nyfikenhet och spänning hos barnet. 
Reflektion möjliggör även förändringar i miljön. Pedagogen måste hela tiden samarbeta med 
materialet och barnen för att möjliggöra utveckling, menar Anna. 

 

5.2.4. Sammanfattning av pedagogens roll 
Pedagogen bör vara närvarande och lyhörd, anser flertalet pedagoger. En situation beskrivs 
som minde bra ur pedagogiskt perspektiv, då den bildskapande aktiviteten blev avbruten av 
andra pedagoger med kommentarer och uppmaningar till barnen att både rum och kläder 
måste tvättas för att få bort färgstänk. Pedagogen menade att bildskapande fungerar bra om 
alla i personalgruppen har samma förhållningssätt. Pedagogen i förskolan inspirerad av 
Reggio Emilia, betonar pedagogen som medforskande. Pedagogens roll är viktig menar 
flertalet pedagoger, då uppmuntran till barnets utforskande ges. 

Flertalet pedagoger anser att kreativitet utvecklas genom bildskapande i andra ämnen och 
uttryckssätt. Kreativitet är att våga skapa, utan värderingar som rätt eller fel och här är 
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pedagogens uppmuntran viktig. Pedagogernas kommentarer till barn bör pedagogen 
uppmärksamma.  

Mallar eller modeller behövs inte när pedagogen utmanar barn eller när målet är att ge barn 
rikt material varje dag, beskriver pedagogen från förskolan inspirerad av Reggio Emilia. 
Pedagogen bör ha ett medvetet förhållningssätt när barnet påstår sig inte kunna rita och 
genom uppmuntran stödja barnets förmåga till problemlösning. En pedagog menar att träning 
på att måla fint innanför kanten är en förberedelse inför skolstarten. Vidare menar pedagogen 
att barnens val av motiv bör styras av pedagog eftersom det annars förekommer ”hemska 
figurer” som även påverkar de yngre barnen. 

Pedagogerna är överens om att pedagogisk dokumentation är viktigt i förskolan för att 
synliggöra lärandet. En pedagog nämner att barn ges möjlighet till reflektion vid 
utvecklingssamtal då dokumentation av barnets arbetsprocess och bilder presenteras via 
Powerpoint-bildspel. I förskolan inspirerad av Reggio Emilia är reflektion pedagogernas 
dagliga verktyg, vilket sker både med pedagogistan, förskolechefen och inom arbetslaget. 

 

5.3. Bildskapande 
Skapande verksamhet är viktigt för barns utveckling anser samtliga pedagoger. Bildskapande 
utvecklar människan inom många områden på ett kravlöst sätt, anser Elin och Pia, precis som 
sång och rörelse. Marie menar att det finns mycket i förskolans verksamhet som är viktigt och 
det går inte att säga att skapande verksamhet är viktigare än något annat. Marie förklarar att 
de jobbar mycket utifrån barnen, så att barnen själva får bestämma vad de ska göra och då blir 
det mycket lek istället för att skapa. Men skapande verksamhet, där bildskapande ingår, är 
central i verksamheten i förskolan, där Anna arbetar. 

Enligt Anna ska pedagogen med full respekt för barnet ge stöd och tänka tillsammans med 
barnet, istället för att ställa frågor i det oändliga. Om barnet hellre vill ha stöd från 
kamraterna, då ska pedagogerna vara medvetna om det. Barnen berikar varandra och lär av 
varandra, menar Anna. Elin berättar om en situation där barnen lärde sig av varandra, då 
barnen målade på ett stort papper på golvet. Först ville barnen ha sitt område på pappret ifred, 
men till slut brydde sig inte barnen om att säga ”det var min” om utrymmet på pappret, 
penseln eller färgen, utan alla målade istället tillsammans där det fanns plats. En del fortsatte 
hur länge som helst, som om de mediterade med penseln i hand.  

I en småbarnsgrupp kan barnen titta på varandra när de målar, bli mer och mer tillåtande, dela 
färgpytsar med varandra och det kan bli ett härligt klimat, menar Elin. Marie menar att ett 
lärande kan ske om barnen får iaktta hur både de andra barnen och också pedagogerna gör, för 
att sedan arbeta själv med bildskapande. Ibland får pedagogen gå in och hjälpa barnet att rita 
till exempel en hundvalp, för vuxna kan inte förvänta sig att ett förskolebarn ska kunna rita 
helt själv, menar Marie. Barnen inspirerar varandra, härmar, tittar på vad andra barn gör och 
vill själva prova att göra likadant, berättar Anna. Ibland går det inte att skilja på lek och 
skapande aktivitet, menar Elin, som beskriver hur barnen kan leka att de är superhjältar, 
samtidigt som de ritar dessa figurer och symboler som hör till denna lekvärld. De växlar 
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mellan dessa aktiviter på ett naturligt sätt och alla deltagare är införstådda med det. Samma 
sak gäller de yngre barnen som leker rollekar. Där kan de också använda sig av papper och 
penna för att rita eller låtsasskriva under lekens gång, säger Elin. 

Vissa barn vill rita och måla hela tiden och då får de göra det, berättar Elin. Pia berättar att de 
inte längre jobbar som tidigare, då alla barn skulle göra samma sak; till exempel att rita, under 
tiden de lyssnar på en saga. Ibland har de utgått ifrån samma tema, men alla gjorde sin egen 
variant av bild som de sedan fick berätta om för varandra. Barnen fick titta på varandras bilder 
och berätta till exempel hur man ska vara en bra kompis.  

Det finns inte någon planeringstid därför måste mycket planeras snabbt och spontant, men 
ändå ska det utgå ifrån barnen, förklarar Pia. Marie berättar att när de planerar och arbetar 
med bild, under speciella teman, då målar, snickrar eller gör de något annat som hör till 
bildskapande, kanske 1-2 gånger per vecka. Marie förklarar att ett tema-arbete kan pågå under 
en hel termin. Det är då detta område som styr verksamheten och barnens skapande arbete. 
Marie berättar att olika tema-arbeten, är ett bra sätt att få variation i verksamheten. 

 

5.3.1. Medel och mål 
I bildskapande kan man få in vilket ämne som helst, till exempel matematik; att måla och 
räkna samtidigt, eller något annat aktuellt ämne, anser samtliga pedagoger. Det är både enkelt 
och underbart att via målning ta upp och belysa något viktigt, menar Elin. Barn kan ta till sig 
kunskap på många olika sätt, menar Elin. Elin och Pia förklarar att målet med en bildskapande 
aktivitet kan se väldigt olika ut. Ibland kan det vara att måla och skapa för välbefinnandet, 
rulla ut papper på golvet, jobba med färger och lyssna på musik. Elin och Pia beskriver att 
ibland jobbar de med färger med de yngre barnen för att de ska lära sig benämningarna på 
olika färger och lära sig att blanda färger. Anna säger att de medvetet har valt att endast ha 
grundfärgerna rött, gult och blått, för att barnen själva ska lära sig att blanda till alla färger. 
Pia berättar precis samma sak vad gäller grundfärger och hon nämner även att barnen ges 
språklig träning med färgbenämningarna. I småbarnsgruppen brukar pedagogerna lyfta fram 
barnens modersmål under bildskapande aktiviteter genom att upprepa de olika 
färgbenämningarna på deras språk, beskriver Elin. 

Elin och Pia anser att bildskapande är ett bra redskap för barns utveckling, till exempel om ett 
barn har svårigheter med att tala inför grupp, kanske är extremt blyg eller har andra 
svårigheter. Då kan pedagogen stödja barnet till exempel genom att utgå ifrån barnet, ge det 
möjlighet att använda olika sorts material, prata om bilderna och uppmuntra barnet. För barn 
med svårigheter kan bildskapande ge möjligheter till utveckling på flera plan och det kan visa 
sig genom att barnet blir mer kreativt när ”barnet har fått ordning på sin värld” och känner 
trygghet, förklarar Pia.  

Elin berättar om när de arbetade med några barn som var väldigt blyga och försiktiga. Barnen 
pratade inte, utan viskade bara. Pedagogerna gick iväg med dessa barn plus två andra barn till 
målarrummet för att måla. De barn som var försiktiga, ville inte måla utan iakttog de andra 
barnen och var rädda att grisa ner sig. Pedagogerna sade att det inte var något tvång att vara 
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med. Pedagogerna började måla och det dröjde inte länge förrän de barn som tidigare bara 
velat iakttaga, deltog i målandet. Detta upprepades vid ett flertal tillfällen och barnen blev mer 
och mer delaktiga, till slut började de prata och glömde bort allt annat runtomkring. Det var 
en härlig känsla att se dessa barn våga och ha roligt tillsammans med andra barn och se hur de 
utvecklades för varje gång de hade målat, berättar Elin. Att arbeta medvetet är att utgå ifrån 
barnen hela tiden och låta barnen använda sig av sina egna tankar och idéer, berättar Pia. Ett 
barn ville bygga ett hus i kartong och detta konstruktionsarbete utvecklades och växte under 
arbetets gång. Barnen använde sig av matematik vid mätning och skapade mönster. De 
dokumenterade arbetet genom att fotografera konstruktionerna. Barnen arbetade med detta 
projekt i flera veckor. Det är givande att barnen får arbeta praktiskt, både med att måla och 
bygga. I detta arbete fick barnen använda sina egna intressen, vilket resulterade i att fantasin 
fick en otrolig status, berättar Pia. 

 

5.3.2. Material 
Ett medvetet mål på förskolan där Anna arbetar är att ha ett rikt material på många sätt och på 
barnens sätt.  

Tänk vad härligt att kunna köpa material och inte vara begränsad av ekonomi, utan 
kunna ta in massa material, ha en ateljé och hänga upp och rama in barnens bilder 
för att visa att deras skapande är värdefullt (Pia). 

Marie anser att bildskapande och skapande överhuvudtaget ska ske på barnets villkor och det 
är att lämna barnet ifred för att barnet ska få skapa fritt. Ibland kan man styra som pedagog 
och ge barnet material för att lära dem att inte slösa på papper till exempel. Barn måste få lära 
sig att inte bara måla ett streck och sedan kasta teckningen, anser Marie. Anna berättar om ett 
arbete där barnen fick rita av figurer som de själva hade tillverkat. Här fick barnen ta ett steg 
till genom att avbilda, med ytterligare ett material.  

Ettåringar vill gärna upptäcka med hela kroppen och kanske smaka på färg. Barnet kanske 
inte vill möta färger första gången det erbjuds, utan kanske fjärde gången, då är det viktigt att 
pedagogerna har en medveten tanke om hur man ska göra för att det här barnet ska vilja 
använda färger, enligt Anna. De yngre barnen gör ibland helt fantastiska målningar och 
uttryck där hela kroppen är med. De får uppleva och möta ett material och måla något som 
inte ska bli något föreställande, utan istället är det en utmaning att bara måla, känna och 
uppleva, berättar Anna. Marie säger att barnen i huvudsak arbetar med blyertspenna eller 
färgpennor i sitt skapande. De yngre barnen ritar inte länge, oftast ett eller två streck och då 
känns det onödigt att ge barnen nytt papper hela tiden. Ibland har det hänt att ett barn har en 
hel hög med papper som de ska ta med sig hem, med endast en liten svag prick på varje 
papper. De äldre barnen däremot, fyller hela pappret i sina blyertsteckningar med detaljer och 
olika figurer. När barnen ska måla med färger, blir det ofta att flickorna använder rosa och 
pojkarna mer blått och svart. De yngre barnen kan inte hantera målandet än, utan det blir 
oftast en grå färg av alla dessa färger, redan innan de har börjat måla på pappret. Det är inte 
kul att barnen ska ta hem helt gråa bilder, menar Marie. När barnen vill arbeta med skapande 
verksamhet är det mest med material som är ”torrt och rent”, till exempel att rita med penna, 
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klippa i papper eller tyg med mera. Detta ger finmotorisk träning och dessutom blir 
föräldrarna glada, eftersom barnens kläder inte blir förstörda. De har målarförkläden på 
avdelningen, men alla som har målat tillsammans med barn, vet att ett förkläde inte håller tätt. 
Dessutom innebär en målande aktivitet mycket mer arbete för pedagogen, både innan och 
efter, och den tiden finns inte, säger Marie.  

 

5.3.3. Miljö 
Elin och Pia anser att pedagogen kan stödja barns bildskapande genom att material finns 
tillgängligt.  Barnen ska veta var de ska arbeta och var all material finns. Anna betonar att det 
viktigaste är att barnen alltid har tillgång till material för skapande verksamhet, varje dag och 
inte bara vissa tider och dagar. Både Elin och Pia understryker att det kan bli ett spontant 
bildskapande om det finns material lättillgängligt. Båda två säger att om material finns 
framme jobbar barnen direkt det blir en ledig stund och om ett barn jobbar, lockas andra barn 
med. Enligt Anna är det viktigt att ha tydliga miljöer; för de mindre barnen finns det, till 
exempel en låg hylla för färger och en målartavla med pappersrulle. Allt material är 
tillgängligt på låga hyllor dit barnen når. Barnen är självständiga och tar själva det de behöver 
i materialväg. 

Elin tycker att det är mycket rutiner som stör kreativiteten. Det borde finnas stora utrymmen 
enbart för kreativt skapande, där pedagoger och barn kan lämna pågående projekt, utan att 
behöva städa undan. Då är det möjligt att arbeta med större projekt som kan växa, om man får 
fortsätta, för det kan vara svårt att fortsätta där man var, om allt är bortplockat, anser Elin. 

Det kan vara frustrerande när barnen har kommit igång och är mitt i ett flow med en 
bildskapande aktivitet och då tvingas avbryta för att alla ska gå ut eller för att det är dags för 
en annan rutinsituation. Det är viktigt att gå ut och att barnen har utevistelse varje dag, men 
det borde gå att rucka på fasta rutiner ibland. Skapande är inte bara att göra en målning utan 
det är också att tillåta ett flöde. Att tillåta ett flöde är att kunna vara flexibel och spontan i den 
dagliga verksamheten, menar Elin.  

 

5.3.4. Sammanfattning av bildskapande 
Samtliga pedagoger är överens om att bildskapande är viktigt för barns utveckling. Skapande 
verksamhet och bildskapande är central i verksamheten i förskolan inspirerad av Reggio 
Emilia medan det i en annan förskola ges mycket utrymme för lek. Vidare beskriver 
pedagogerna att barnen lär av varandra i bildskapandet. 

Bildskapande kan användas för utveckling av matematisk och motorisk förmåga. Målet med 
bildskapande kan variera beroende på syftet, beskriver flera pedagoger som enbart använder 
grundfärger dels för att skapa förståelse för materialet och dels för att stimulera 
språkutvecklingen genom färgbenämningar. Bildskapande är ett bra redskap för barn med 
svårigheter eftersom det går att skapa utvecklingsmöjligheter, på många olika sätt, genom att 
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utgå ifrån barnet. Ett arbete där bildskapandet hade ett estetiskt kunnande som mål, beskrivs 
av pedagogen i förskolan inspirerad av Reggio Emilia.  

Vidare beskriver pedagogen att målet är att ständigt ha ett rikt material, en annan pedagog 
uttrycker en längtan efter att kunna ha tillgång till mycket material. När de yngre barnen 
möter färg, är det viktigaste själva upplevelsen och inte att det ska bli något föreställande. En 
pedagog anser det viktigt att lära barn att inte slösa på papper och bara rita något streck och 
sedan är den klar. När torra och rena material används uppskattas det av både föräldrar och 
pedagoger, eftersom barnens kläder inte blir förstörda och arbetsbördan blir mindre för 
pedagogerna. 

Materialets tillgänglighet är ett stöd i barns bildskapande och tydliga miljöer medför att 
barnen blir självständiga. Dagliga rutinsituationer ses som avbrott och upplevs som störande, 
beskriver en pedagog som hade velat ha in mer spontanitet och flexibilitet i förskolans 
verksamhet. 
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6. Diskussion 
Här diskuteras inledningsvis studiens metod, samt studiens reliabilitet och validitet. Därefter 
följer resultatdiskussionen och förslag på vidare forskning.  

 

6.1. Metoddiskussion 
För att nå syftet och för att få svar på mina forskningsfrågor valde jag en kvalitativ 
undersökningsmetod med intervjuer, vilket var en för ändamålet lämplig insamlingsmetod då 
pedagogernas perspektiv på bildskapande i förskolan undersöktes. Urvalet av informanter är 
enligt Trost (2010) viktigt i kvalitativa undersökningsmetoder, för att få variation vilket 
överensstämmer med mitt urval då gruppen gav ett varierande resultat. Två informanter 
valdes genom ett medvetet urval (Backman, 2008). En pedagog valdes från en Reggio Emilia 
inspirerad förskola, eftersom jag under utbildningens gång stött på och fascinerats av deras 
skapande pedagogik. En annan pedagog valdes utifrån att jag redan under min tidigare 
verksamhetsförlagda utbildning kommit i kontakt med en som hade ett särskilt intresse för 
barns bildskapande. De andra två pedagogerna kom från två kommunala förskolor utan en 
speciell profil. Dessa valdes utan tidigare personlig kontakt. Detta urval bestämdes utifrån 
syftet att vilja öka insikten och förståelsen för bildskapande i förskolan (Backman, 2008) och 
min uppfattning är att detta urval av pedagoger möjliggjorde att studien synliggjorde 
förskoleverksamhetens variation. Antalet informanter var lämpligt, i enlighet med Trost 
(2010) som menar att få intervjuer är tillräckligt om de är väl utförda. Syftet med denna studie 
har inte varit att visa en generell bild av hur alla pedagoger tänker och gör med bildskapande i 
förskolan, och inte heller att belysa pedagogers tankar ur ett genusperspektiv, utan studien har 
i avsikt att visa på ett antal pedagogers perspektiv av bildskapande i förskolan.   

Det är viktigt att informera informanterna om de etiska riktlinjerna, enligt Kvale och 
Brinkmann (2009), vilket här gjordes både muntligt och skriftligt. Informationen om 
konfidentialitet som informanterna fick, bidrog enligt min uppfattning, till att de vågade 
beskriva sina tankar och upplevelser, både det som de upplevde var bra och det som var 
mindre bra.  

Innehållet har kategoriserats utifrån studiens syfte. Enligt Trost (2010) ska det i kvalitativa 
intervjuer finnas få frågeområden och inte färdigformulerade frågor. Intervjuguiden (Bilaga 2, 
Intervjuguide) utformades i enlighet med Trosts (2010) påpekande att kvalitativa intervjuer 
ska bestå av öppna frågor. Enligt Trost (2010) bör intervjuaren fånga upp det svar som ges 
även om det inte var svar på den ställda frågan. Stommen i intervjuguiden var densamma i 
alla intervjuer, även om den förändrades mellan varje intervju och under pågående intervju. 
Informanterna har dessutom genom sina svar valt olika riktningar, vilket Trost (2010) menar 
medför stor variation, vilket enligt min tolkning blir intressant, eftersom pedagogens roll kan 
se olika ut beroende på vilken utgångspunkt pedagogen har till bildskapande i förskolan.  

Min uppfattning är att intervjuer via telefonsamtal har lämpat sig bra för denna kvalitativa 
studie. Fördelen med telefonintervju är att avstånd till informanter inte utgör något hinder. 
Informanterna har gett utförliga svar med detaljerade beskrivningar kopplat till studiens syfte 
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och enligt min tolkning hade inte resultatet sett annorlunda ut om jag istället hade genomfört 
intervjuer med personliga möten och träffat intervjupersonerna. Nackdelen med 
telefonintervjuer är att inte kunna avläsa informanternas kroppspråk, vilket kan ge ytterligare 
information under intervjuer. Tolkning av kroppspråket bör däremot inte dominera (Trost, 
2010), därför anser jag inte att telefonintervjuerna påverkade studiens resultat då 
informanternas svar följdes upp med följdfrågor som komplement och dessutom togs 
intervjuerna upp via ljudinspelning på datorn och anteckningar. Anteckningarna som 
komplement till ljudinspelningen, visade sig vara till stor hjälp vid transkriberingen, eftersom 
de förtydligade det inspelade materialet. Transkriberingen var tidskrävande då jag var tvungen 
att spola tillbaka det inspelade materialet flera gånger för att få det muntliga konstruerat till 
skrift (Trost, 2010). Detta gav mig en inblick i materialet, vilket jag upplevde som viktigt 
eftersom de transkriberade intervjuerna utgjorde underlag för den slutgiltiga analysen. 
Utskriften av en intervju blir en tolkning utförd av intervjuaren därför kan det vara 
komplicerat att fastställa utskriftens reliabilitet och validitet (Trost, 2010).  

 

6.1.1. Reliabilitet och validitet 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) handlar reliabilitet om tillförlitligheten i ett resultat och 
om resultatet visar det samma vid reproducering vid annat tillfälle med nya forskare. 
Tillförlitligheten i en mätning bör därför vara stabil och inte slumpmässig, men det blir 
problematiskt i kvalitativa intervjuer, enligt Trost (2010), då människan inte är statisk utan 
förändras hela tiden. Det skulle inte gå att få exakt samma resultat, samma svar, om 
intervjuerna med pedagogerna i denna studie, skulle upprepas eftersom människans 
föreställningar är föränderliga, beroende på nya erfarenheter och situationer. Det unika som 
fångas och som ger variation ses istället som reliabilitet enligt Patel och Davidson (2011), 
vilket jag kopplar ihop med det medvetna urval av pedagoger som jag har gjort, vilket gav 
stor variation. Datainsamling ska dock innehålla trovärdig, adekvat och relevant data och 
Trost (2010) betonar att forskaren bör kunna visa att data är insamlat på ett, för studien, 
seriöst och relevant sätt, vilket enligt min uppfattning, de etiska riktlinjerna i samband med 
intervjuerna visar. För att uppnå validitet har jag beskrivit forskningsprocessen utförligt, 
vilket Patel och Davidson (2011), menar ger en uppfattning om de val, forskaren har gjort. 
Forskaren bör reflektera över etiska aspekter i datainsamlingen och även i 
forskningsresultatet, vilket jag upplever att jag har gjort då jag medvetet har reflekterat över 
min förförståelse inom bildskapande och även över val i hanteringen av materialet. 
Transkriberingen genomfördes även det på ett medvetet sätt för att undvika stor påverkan på 
materialet (Patel & Davidson, 2011).  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver validitet som giltighet, där forskaren ständigt bör 
kontrollera, ifrågasätta och tolka resultatet teoretiskt, under arbetets gång och inte enbart i 
slutet av undersökningen. Detta har jag gjort kontinuerligt under forskningsprocessen och 
anser därför att denna studie uppnår hög validitet. Validiteten kan stärkas genom att använda 
citat från intervjuer, enligt Patel och Davidsson (2011), vilket jag har gjort i redovisningen av 
resultatet där informanternas citat ingår.  
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6.2. Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att ta reda på pedagogers perspektiv på bildskapande i förskolan 
och om bildskapande används som ett medvetet redskap, som medel och mål, för barns 
utveckling. Min uppfattning är att syftet har uppnåtts då pedagogernas perspektiv har belysts 
och även hur pedagogerna arbetar med bildskapande i förskolan.  

Resultatet från intervjuerna synliggör pedagogernas gemensamma syn att barns 
kommunikativa förmåga ska uppmuntras i förskolan, vilket de menar kan ske via bildspråket. 
Detta är i enlighet med Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010), där förmågan att skapa och 
tolka bilder samt samtala om dem lyfts fram. Bildskapande i förskolan används som ett 
verktyg för att barnen ska få uttrycka sig och berätta om sina upplevelser, i enlighet med det 
sociokulturella perspektivet där kommunikation är viktig för barns utveckling och lärande 
(Säljö, 2010). Pedagogen i förskolan inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, 
betonar uttrycket om barnens hundra språk, i enlighet med Malaguzzi (1986, refererad i 
Wallin, 1996) där barnen ska ges möjlighet att använda och utveckla bildspråket. Resultatet 
visar att bildspråket används och utvecklas i gemensamma aktiviteter genom interaktion 
mellan barn och barn, samt mellan barn och vuxna i enlighet med Löfstedt (2004), Läroplan 
för förskola (Skolverket, 2010) och sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010). 

Bildskapande i förskolan handlar förutom det egna skapandet, även om att titta på varandras 
bilder, enligt en pedagog. Under intervjuerna framkom att det är betydelsefullt att barn ges 
träning i att samtala om och tolka bilder precis som Eriksson och Göthlund (2004) betonar. 
Det är särskilt viktigt idag då barn möter bilder av olika slag både i och utanför förskolan. En 
pedagog beskriver seendet och upptäckandet, där resonemang om färg och form, blir en 
intressant utgångspunkt i bildskapandet vilket utvecklar seendeförmågan och dialogen, precis 
som Häikiö (2007) uttrycker.  

Resultatet visar, i enlighet med Aronsson (1997), att det inte finns tydliga gränser mellan 
ritade tecken i bilder och i skrift i förskoleåldern och dessa uttryck hör oftast ihop även för de 
som använder sig av låtsasskrift. Pedagogerna bör enligt informanterna ta till vara på barnets 
intresse för detta berättande eftersom det både ses som spännande och viktigt att som pedagog 
följa barnets utveckling av förståelse för både bild och skrift, precis som Liberg (2006) menar. 
En pedagog beskrev vikten av att i bildskapande träna barnen finmotoriskt och skriftspråkligt 
inför skolan, vilket även Granberg (2001) belyser.  

I resultatet belyser pedagogen i förskolan inspirerad av Reggio Emilia, att det är viktigt med 
en närvarande pedagog. En pedagog som lyhört inspirerar barnen till ett lustfyllt skapande. 
Detta menar pedagogen ingår i pedagogens uppdrag. Pedagogen ska vara där barnen är och 
inte lämna dem ensamma i ateljén, bara efter det att pedagogen tagit fram material. Detta 
betonas även av Barnes (1987/1994). Det menar Pramling Samuelsson et al. (2011), är viktigt 
eftersom barn behöver stöd för sin utveckling. Pedagogernas berättelser synliggjorde att det 
finns olika tolkningar hos pedagoger i förskolan avseende pedagogens roll vid det fria 
skapandet. En tolkning är att pedagogen ses ansvarig för att genom dialog inspirera och ge 
stöd till barnet. En annan tolkning är att pedagogen endast ska delta vid introducering av 
materialet inför barnets fria skapande. Syftet med bildskapande arbete ska enligt pedagogerna 
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alltid kopplas till läroplanen. En aspekt, i förhållningssättet som framträder avseende det fria 
skapandet, är att en pedagog framhåller att hon inte vill påverka och störa barn i deras 
skapande i enlighet med Aronsson (1997). Min slutsats är att variationen hos pedagogernas 
tolkningar kan bero på att tidigare bildpedagogiska teorier fortfarande kan påverka 
bildskapandet i förskolan, vilket Bendroth Karlsson (1996) framhåller. Pedagogen i förskolan 
inspirerad av Reggio Emilia anknyter till Marners (2005) perspektiv, där pedagogen bör 
kunna avgöra hur pedagogen ska vägleda barnet. Pedagogens lyhördhet, som vägledning 
handlar om, kopplar jag även till hur kommunikation mellan pedagog och barn sker, i enlighet 
med Pramling Samuelsson et al. (2011) vilket flera pedagoger belyste. Pedagogen bör inte 
vara förmedlande istället medforskande, betonar pedagogen i förskolan inspirerad av Reggio 
Emilia. Resultatet visar att möjlighet ges till barnets utforskande genom uppmuntran istället 
för begränsning av barnets egna undersökningar till exempel huruvida en levande haj kan 
tillverkas, i enlighet med Dahlberg, Moss och Pence (2001). De betonar att utrymme för barns 
egna hypoteser ska ges. 

Under intervjun framkom det att bildskapandets planering och genomförande många gånger 
är beroende av hur pedagogerna i arbetslaget värderar bildskapandet. Pedagogernas 
värderingar förmedlas till barnen, vilket påtalas av Barnes (1987/1994). Resultatet visar att 
det finns en önskan att fler pedagoger skulle se bildskapande som ett bra redskap, för barns 
lärande och utveckling och inte enbart förknippa det med smuts och förstörda kläder. Det då 
Skoglund (1998) betonar att skapandet kan hämmas av rädslan för nedsmutsning med färg. En 
av pedagogerna hade ett helt annat utgångläge än de övriga tre pedagogerna, eftersom hon 
arbetar i förskola inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vilket nämnts tidigare, 
där barns skapande verksamhet är central. Pedagogen och hennes kollegor har samma 
utgångspunkt avseende hur de ska förhålla sig till barnen och bildskapande eftersom de utgår 
ifrån samma pedagogik något som Lindö (2002) lyfter fram. 

Resultatet visar att kreativitet handlar om att våga skapa och våga rita sina egna bilder utan 
värderingar om rätt, fel, fint eller fult. Detta kopplar jag till Vygotskij (1995) som betonar 
uppmuntran av kreativitet och fantasi. Vidare visar studien att barn inspirerar varandra under 
skapande arbete och använder sin fantasi i sociala interaktioner exempelvis i diskussioner 
med varandra och i lek, precis enligt både Marner (2005) och Strandberg (2006). 

Pedagogernas berättelser synliggör att bildskapande anses vara en viktig del i barns 
utveckling och lärande som sker på olika sätt, vilket överensstämmer med Granberg (2001). 
När målet är att barnet ska möta ett rikt material varje dag och när pedagogen ska utmana 
barnet, behövs varken mallar eller modeller, beskriver pedagogen i förskolan inspirerad av 
Reggio Emilia. En annan pedagog använder gärna mallar i vissa arbeten, till exempel vid 
avbildandet av djur, för att barn, enligt pedagogen, inte kan förväntas rita på egen hand när de 
är små. Detta kan kopplas till Änggårds (2005) beskrivning av mallar som ett hjälpmedel för 
barn att skapa fulländade bilder. Flertalet pedagoger anser det inte finnas färdiga svar i 
bildskapande, utan istället kan en lyhörd pedagog vägleda barnet utan att barnet ska kopiera 
ett färdiglöst problem. Precis som Barnes (1987/1994) framhåller kan ett ritat djur se ut på 
flera olika sätt, utan att använda sig av mallar eller att rita efter en vuxens syn på hur ett djur 
ska vara. Ett ritat djur kan enligt min tolkning ses som ett konstnärligt uttryck, som 
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kommunikation, övning av kreativ förmåga eller tolkning av en upplevelse, precis det 
Granberg (2001) konstaterar. När barn ska kopiera något som pedagogen visar eller använda 
mallar för att teckna djur eller annan figur, finns det enligt Barnes (1987/1994) en risk att 
barnet får en uppfattning om att bilden ska se ut på ett visst sätt. En pedagog betonar dock att 
mallar är bra att använda för motorisk träning, men då är fokus riktat mot utförandet och inte 
mot själva motivet. En pedagog beskriver ett lärande där barnet först iakttar andra barn och 
pedagoger i arbete, innan de själva startar sin arbetsprocess vilket jag kopplar till Vygotskijs 
(1995) tankar kring den proximala utvecklingszonen. I denna lär sig barn rita med stöd av 
andra barns ritande, genom imitation.   

En pedagog anser att motivvalet bör göras av pedagog eftersom figurer från populärkulturen 
ofta förekommer i barns bilder, vilket även inspirerar de yngre barnen. Löfstedt (2004) menar 
däremot att det är naturligt att det i barns bildskapande ingår förebilder från populärkulturen 
eftersom de även finns i barnens värld, vilket även Änggård (2005) beskriver var en anledning 
till att barn uppskattar mallar och målarböcker. Min uppfattning är att pedagogens medvetna 
förhållningssätt även handlar om att erbjuda barn ett brett spektrum av material och tekniker 
och inte enbart arbeta med motiv med tydliga slutresultat vilket enligt Barnes (1987/1994) kan 
medföra att kreativiteten krymps.  

Ur resultatet framkom det att lek och bildskapande hör ihop, då barnen ritar figurer under 
pågående lek, där förebilder även är en del i barnens lekvärld (Olofsson, 1994). Lek och 
skapande har även ett samband, vilket lyfts fram i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010).  

Studien visar även att flertalet pedagoger beskriver pedagogisk dokumentation som ett viktigt 
redskap för att synliggöra miljön, lärandet, bemötandet och språket. Pedagogernas 
uppfattningar överensstämmer med Dahlberg, Moss och Pence (2001) och Lenz Taguchis 
(1997) beskrivning av pedagogisk dokumentation, som ser ett gemensamt verktyg som utgår 
ifrån reflektion. Flertalet pedagoger anser det viktigt att kunna reflektera tillsammans med 
kollegor, för att kunna utveckla arbetet och för att arbetet ska kännas viktigt och meningsfullt. 
Enligt studien används pedagogisk dokumentation, sporadiskt enligt två pedagoger och 
ständigt av en pedagog, för att utveckla verksamheten utifrån Skolverkets uppdrag 
(Skolverket, 2010). Det är viktigt att utvecklas och sträva efter att hela tiden bli bättre, menar 
de flesta pedagoger, precis enligt Lenz Taguchi (1997). Studien visar att en pedagog ser 
svårigheter i både avsaknaden av samarbete och i ett spretigt förhållningssätt där pedagogerna 
har olika uppfattningar om vad kreativitet är. 

Resultatet av intervjuerna visar tydligt att kreativitet kan utvecklas genom att använda 
bildskapande i ämnen som matematik och i andra uttryck. De målsättningar som styr 
bildskapande aktiviteter kan se olika ut och därför kopplar jag pedagogernas beskrivningar till 
tre olika perspektiv, i enlighet med Pramling Samuelsson et al. (2011), inom barns estetiska 
lärande. Bildskapande kan, enligt pedagogerna, variera beroende på syftet; det kan handla om 
att utveckla motoriken, kreativiteten, språket; olika färgbenämningar, bearbeta känslor eller 
att stimulera välbefinnandet vilket överensstämmer med det första perspektivet inom barns 
estetiska lärande, där estetik används som ett medel för att utveckla andra förmågor (Pramling 
Samuelsson et al., 2011). Inom bildskapandet tolkar jag det som att barnen lär sig att måla, 
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inte för att lära sig att måla, utan för att bli bättre på något annat. Barns individuella 
bildskapande bör stödjas utan påverkan av pedagogen, visar studien, vilket jag kopplar till det 
andra perspektivet i barns lärande inom estetik (Pramling Samuelsson et al., 2011) som även 
det liksom det första, är vanligt förekommande i förskolan. Det personliga uttrycket, vilket 
lyfts fram i studien, utvecklas mer om pedagogen är aktiv och stödjer barns utveckling genom 
ansvar istället för att oansvarigt låta barnen skapa helt fritt (Pramling Samuelsson et al., 2011) 
vilket har diskuterats tidigare. Pedagogen i förskolan inspirerad av Reggio Emilia beskriver ett 
bildskapande arbete där den estetiska förmågan ses som ett lärande och mål i sig, enligt det 
tredje perspektivet, som Pramling Samuelsson et al. (2011) beskriver. Resultatet visar att 
pedagogen ständigt bör sträva efter utveckling både hos sig själv och hos barnen och 
pedagogens viktiga roll, lyfts även det fram i det tredje perspektivet.  

Resultatet av intervjuerna visar tydligt att miljön har stor betydelse för bildskapande. 
Pedagogen i förskolan inspirerad av Reggio Emilia menar att material alltid ska vara 
tillgängligt, inte bara vissa tider och dagar, för att stimulera barnens självständighet då de 
själva tar vad de behöver i materialväg. Flertalet pedagoger betonar även de materialets 
tillgänglighet som ett stöd för barns bildskapande då det visar vad som är tillåtet i förskolans 
verksamhet och även rådande barnsyn, precis som Nordin-Hultman (2008) uttrycker.  

I resultatet framkom det att pedagoger upplevde det som frustrerande att bildskapande 
aktiviteter måste avbrytas på grund av dagliga rutinsituationer. När bildskapandet planeras in 
enligt ett tidsschema, utan flexibilitet, blir barnen mer beroende av pedagogerna att följa 
klockan och rutinerna (Nordin-Hultman, 2008). 

Studien visar att visioner inom bildskapande i förskolan är fortbildning för pedagoger, inom 
ämnet bild, för utveckling, vilket anses vara en förutsättning för att möjliggöra utveckling för 
barnen. Detta kopplar jag till tidigare studier som har gjorts angående hinder och stimulans av 
bildskapande i förskolan, enligt Bendroth Karlsson (1998), där pedagoger som har kunskap 
och erfarenhet inom bildskapandet kan vägleda barn och stimulera barns utveckling på ett helt 
annat sätt. 

 

6.2.1. Sammanfattning av resultatdiskussionen  
Studiens syfte var att beskriva pedagogers perspektiv på bildskapande och hur pedagoger 
arbetar med bildskapande i förskolan. Sammanfattningsvis visar resultatet att bildspråket där 
kommunikation ingår bör uppmuntras och utvecklas i förskolan, vilket sker via interaktion, i 
gemensamma bildaktiviteter. Informanterna upplever att seende- och tolkningsförmågan bör 
stimuleras, då barn möter många olika slags bilder dagligen, samma sak gäller med både bild- 
och skriftspråklig träning, vilket flertalet informanter ansåg vara viktigt. Pedagogen som 
arbetar med ett Reggio Emilia inspirerat sätt betonade den närvarande pedagogen, som med 
lyhördhet inspirerar barnen. Fritt skapande tolkades olika av pedagogerna, där en tolkning var 
att pedagogen alltid bör finnas med barnet som stöd i bildskapandet och en annan tolkning var 
att inte påverka barnet utan låta det skapa helt fritt. Där det senare kan kopplas till att nu 
verksamma pedagoger influeras av tidigare teorier. Vidare visar resultatet att uppmuntran 
skapar möjligheter till barnets utforskande, likaså utrymme för barnets hypoteser.  
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Studien visar att bildskapandet kan upplevas olika av pedagogerna, där en del anser det vara 
ett bra redskap för barns lärande och utveckling och andra förknippar det med smutsiga 
kläder. Vidare visar studien att pedagogerna har olika syn vad gäller användning av mallar, 
där flertalet menar att det är barnet som ska göra problemlösningen eftersom det inte finns 
färdiga svar och inget som kallas fint eller fult, rätt eller fel i bildskapande, medan det från 
annat håll menas att mallar används som hjälpmedel. Bilder från populärkulturen uppskattas 
av barn och borde uppmuntras menar en del, medan andra menar att pedagogen bör styra över 
motivval. Flertalet pedagoger beskriver pedagogisk dokumentation som viktig i 
synliggörandet av miljön, lärandet, förhållningssätt och barnsynen. Resultatet visar att det kan 
bli svårigheter om gemensamt förhållningssätt och samarbete saknas. Miljön har stor 
betydelse och även hur och om material finns tillgängligt för barnen. Det framkom även att 
det i bildskapande borde finnas utrymme för spontanitet och flexibilitet.  

Informanternas visioner inför bildskapande i förskolan handlade om pedagogens fortbildning 
för egen och för barnets utveckling. Det fanns en önskan att få lära sig mer om bild för att 
kunna ställa de rätta frågorna och för att kunna inspirera barnen. Utifrån undersökningen ur 
pedagogers perspektiv framkom att pedagogen har en viktig roll vad gäller barns 
bildskapande i förskolan, eftersom förhållningssättet påverkar utformningen. Pedagogen i 
Reggio Emilia inspirerad förskola har ett annat utgångsläge än de övriga informanterna 
eftersom bildskapandet där är central och ingår som en naturlig del i verksamheten. 
Detsamma gäller pedagogernas förhållningssätt inför detta. 

Resultatet visar att bildskapande används som ett medvetet redskap för barns utveckling, både 
som ett lärande i ett annat ämne och som ett estetiskt mål. Där det förstnämnda är vanligast 
förekommande precis enligt Pramling Samuelsson et al. (2011).  

. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Pedagogen har en avgörande roll för bildskapandets utformning, vilket tidigare forskning och 
denna studie belyser. Informanter i denna studie betonar arbetet med att ”färglägga fint 
innanför kanten” som ett viktigt arbetsmoment som förberedelse inför skolstarten. Utifrån 
dessa tankegångar vore det intressant med vidare forskning kring hur barnets egna bilder och 
eget bildskapande skulle kunna stimuleras som ett viktigt arbetsmoment i förskolan och även 
inför skolstarten. Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur bildskapande skulle 
kunna få utökad status i förskolans verksamhet. Hur skulle fortbildning inom bild för 
pedagoger, påverka bildskapandet i förskolan och skulle bildskapande då användas som ett 
estetiskt mål i större grad?  
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Bilaga 1 

 

Hej!     2012-11-17 

Jag, Ulrika Tapio Blind, studerande vid Luleå Tekniska Universitet, arbetar med en studie till 
min C-uppsats, i min utbildning Lärare för verksamhet i förskola och förskoleklass. Det jag 
vill undersöka är pedagogers perspektiv på arbete med bildskapande i förskolan och om 
bildskapande används som ett medvetet redskap för barns utveckling. Mina frågeställningar är 
hur pedagoger arbetar med bildskapande i förskolan, om bildskapande används som ett medel 
för ett lärande i ett annat ämne och om bildskapande används som ett estetiskt mål. 

Jag söker förskollärare, som vill delta i denna studie genom telefonintervju. I min studie ska 
jag intervjua förskollärare verksamma i förskola. Allt det du som intervjuad förskollärare 
säger behandlas konfidentiellt. Förskollärare som medverkar i denna studie är helt anonyma 
då jag inte nämner namn, arbetsplats och inte heller ort. Det enda som jag nämner är hur 
många år i yrket du har. Om du vill delta i denna studie och jag får använda dina tankar kring 
barns bildskapande, har du rätt att dra tillbaka medgivandet under studiens gång, om du vill.  

Jag kontaktar er om några dagar via telefon för att höra om det finns intresse att medverka i 
denna studie och för att avtala tid för telefonintervjun. 

 

Vänliga hälsningar 

Ulrika Tapio Blind 

Studerande Luleå Tekniska Universitet, Luleå 

e-post: ulrtap-8@student.ltu.se 
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Intervjuguide     Bilaga 2 

Syftet med detta arbete är att undersöka pedagogers perspektiv på arbete med bildskapande i förskolan och om 
bildskapande används som ett medvetet redskap för barns utveckling. 

• Hur arbetar pedagoger med bildskapande i förskolan? 
• Används bildskapande som ett medel, för ett annat lärande? 
• Används bildskapande som ett estetiskt mål? 

Inledning 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare?  
• Vad har du för erfarenhet vad gäller barns bildskapande?  

Bildspråk  

• Anser du att bildskapande är viktigt i förskolans verksamhet? 
Varför är det viktigt/ inte? På vilket sätt? 

• Kommunikation, seendeförmågan, bildspråk och skriftspråk 

Pedagogens roll 

• Vad har du för uppfattningar om barns bildskapande? (Personliga/yrkesmässiga) 
• Hur arbetar du med bild i förskolan? 
• På vilket sätt kan en pedagog stödja barn i deras bildskapande? Olika sätt? 
• Kreativitet, pedagogisk dokumentation 

Bildskapande 

• Vilka målsättningar?  
Vad är det som styr utformningen av en bildskapande aktivitet?  
Vad vill du uppnå med en bildskapande aktivitet? Medel och mål  

• Planering av bildskapande?  
Hur ofta? Hur stor del av verksamheten innehåller bildskapande? Ingår bildskapande 
som en naturlig del i hela verksamheten? 

• Hur ser du på spontant bildskapande, i förskolans verksamhet? Finns det utrymme för 
spontant bildskapande? 

• Finns det något som styr/påverkar bildskapandet i förskolan? Vad gäller tid, innehåll 
• Tycker du att bildskapandet fungerar bra i verksamheten där du arbetar?  

Miljö, Material 
• Kan du ge ett konkret exempel, på en bildskapande aktivitet, där du tyckte att du 

arbetade medvetet? Vad var målet med det medvetna arbetet?  
• Kan pedagogen skapa möjligheter till barns utveckling genom bildskapande? Hur 

skapas möjligheter? Hur kan ett barns utveckling ske via bildarbete? Ge exempel. 
• Visioner kring arbetet med barns bildskapande? Vad och hur skulle du vilja arbeta 

med bildskapande i förskolan? 

 


