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Abstrakt
Syftet var att beskriva och förstå hur förskollärare upplever att de i bildskapande aktivite-
ter möjliggör för barnen att vara kompetenta. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer
som vi genomfört med fem verksamma förskollärare som alla arbetar med barn inom ål-
dersgruppen ett till tre år. Studiens resultat visade att de intervjuade förskollärarna be-
skriver olika sätt att arbeta på för att skapa möjligheter för barnen i deras bildskapande
aktiviteter och att de därmed arbetar utifrån olika sätt att se på barn. Detta, i sin tur, leder
till att de förhåller sig på olika sätt till barnen, från att se dem bara som ”små” till att se
barnen som kompetenta individer. Förskollärarna organiserar därmed miljön, med fokus
på barnens tillgänglighet till material, på varierande sätt och resultatet visar en spridning
gällande detta från att barnen har allt material tillgängligt hela tiden till att barnen inte har
tillgång till något material alls på egen hand. Avslutningsvis kan vi se en önskan från
några av de intervjuade förskollärarna om att i större utsträckning kunna möjliggöra för
barnen att vara just kompetenta i de bildskapande aktiviteterna men av olika anledningar
ser de inte riktigt möjligheter till detta.

Nyckelord: Förskola, det kompetenta barnet, barnsyn, bildskapande, fysisk miljö



1 INLEDNING.............................................................................................................................................. 1

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................................. 1

3 BAKGRUND.............................................................................................................................................. 2

3.1 STYRDOKUMENT................................................................................................................................... 2
3.1.1 Från barnstugeutredningen till dagens läroplan ......................................................................... 2
3.1.2 Synen på barn och lärande i Lpfö98 ............................................................................................ 3

3.2 TEORIER OCH TIDIGARE FORSKNING ..................................................................................................... 4
3.2.1 Syn på lärande ............................................................................................................................. 4
3.2.2 Forskning kring synen på barn och lärande i ett historiskt perspektiv ........................................ 5

3.3 BARNSYN.............................................................................................................................................. 6
3.3.1 Barnsyn och dess konsekvenser för praktiken.............................................................................. 6
3.3.2 Det kompetenta barnet ................................................................................................................. 8

3.4 BARNS BILDSKAPANDE ....................................................................................................................... 10
3.4.1 Förskollärarens förhållningssätt till barns bildskapande.......................................................... 10
3.4.2 Miljöns betydelse för barns bildskapande.................................................................................. 12
3.4.3 Sambandet mellan förhållningssätt och miljö ............................................................................ 14

4 METOD.................................................................................................................................................... 15

4.1 FENOMENOLOGI – ETT VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT............................................................. 16
4.2 KVALITATIV INTERVJU SOM INFORMATIONSINHÄMTANDE METOD ..................................................... 16

4.2.2 Undersökningspersoner och urval ............................................................................................. 17
4.2.3 Genomförande av intervjuer ...................................................................................................... 18
4.2.4 Bortfall ....................................................................................................................................... 19
4.2.5 Etiska ställningstaganden .......................................................................................................... 19
4.2.6 Bearbetning analys och tolkning................................................................................................ 20

5. RESULTAT ............................................................................................................................................ 21

5.1 FÖRSKOLLÄRARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT .......................................................................................... 21
5.1.1 Stimulera eller dominera ........................................................................................................... 21
5.1.2 Erbjuda eller styra ..................................................................................................................... 22
5.1.3 Skapa mening eller se resultat ................................................................................................... 23
5.1.4 Barn- eller pedagogstyrt ............................................................................................................ 24

5.2 TILLGÄNGLIGHET I MILJÖN ................................................................................................................. 24
5.2.1 Möjliggör miljön det kompetenta barnet?.................................................................................. 24

6. DISKUSSION ......................................................................................................................................... 25

6.1 METODDISKUSSION ............................................................................................................................ 25
6.1.1 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................. 25

6.2 RESULTATDISKUSSION........................................................................................................................ 26
6.2.1 Förskollärarnas förhållningssätt ............................................................................................... 26
6.2.2 Den fysiska miljöns utformning.................................................................................................. 28
6.2.3 Sammanfattande slutsats............................................................................................................ 29

6.4 LÄRDOMAR FÖR FRAMTIDEN .............................................................................................................. 29
6.5 FRAMTIDA FORSKNING ....................................................................................................................... 30

REFERENSER ........................................................................................................................................... 31

Elektroniska källor.............................................................................................................................. 33

BILAGA. INTERVJUGUIDE



1

1 Inledning

Vi heter Anna Anundby och Mia-Mari Hagenlöv och vi går vår sjunde och sista termin
på lärarutbildningen via Luleå tekniska universitet med inriktning mot förskola och för-
skoleklass. Under vår utbildning har vi ofta mött begreppet Det kompetenta barnet, en
syn på barn som kunniga och kompetenta individer. Samtidigt har vi under våra perioder
av verksamhetsförlagd utbildning stött på pedagoger som har uttryckt att de delar denna
barnsyn men inte har synliggjort detta i det praktiska arbetet, dvs. teori och praktik tycks
inte alltid stämma överens.

Vi ställer oss frågande till hur detta kommer sig och tycker att det skulle vara intressant
att studera fenomenet närmare.

Skolverket (2005) skriver:

I arbetslag med ett förhållningssätt som karaktäriseras av ett gemensamt engage-
mang, emotionell närhet och grundläggande respekt för barn finns ofta en kunskaps-
syn där man tar fasta på barnens kompetens och deras delaktighet i lärandet. Respek-
ten för barnet är grunden för pedagogernas förhållningssätt och deras syn på barns
utveckling och lärande. För att utveckla ett medvetet förhållningssätt behöver peda-
gogerna 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).

Vi har, som vi tidigare nämnt, trots detta upplevt att teori och praktik inte alltid stämmer
överens och vi vill få en större medvetenhet om det samband som finns mellan dessa. Vår
förhoppning är att vi ska kunna finna vägar för att inte tappa bort vår syn på barn som
kompetenta i verksamheten.

I vår studie väljer vi att fokusera på barnens bildskapande och med detta avser vi de situa-
tioner där barnen skapar någonting utifrån material som till exempel skräpmaterial, pap-
persmaterial, sammanfogningsmaterial, färger av olika slag, former, gips och lera. Detta
sker efter såväl barnens egna initiativ som förskollärarnas.

2 Syfte och frågeställningar

Syftet är att beskriva och förstå hur förskollärare upplever att de i bildskapande aktivite-
ter möjliggör för barnen att vara kompetenta.

Forskningsfrågor:
 Vilket förhållningssätt ger förskollärare uttryck för i de bildskapande aktiviteter-

na?
 Hur utformas den fysiska miljön med avseende på materialens tillgänglighet?
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3 Bakgrund

Johansson (2003) beskriver att pedagogers syn på barn och lärande, deras förhållnings-
sätt, miljöns utformning och de möjligheter som skapas för barnen till följd av detta hör
nära samman och bygger på varandra. Därför kommer vi i vår bakgrund att belysa denna
komplexitet.

3.1 Styrdokument

3.1.1 Från barnstugeutredningen till dagens läroplan
Månsson (2000) skriver att förskolan, efter läroplansförslaget Att erövra omvärlden
(SOU 1997:157), för första gången år 1998 fick en egen läroplan, läroplanen för försko-
lan Lpfö98. Enligt Månsson bygger denna läroplan på en vidareutveckling av tidigare
dokument till följd av samhällets utveckling och förändrade syn på förskolan. De tidigare
dokumenten som ligger till grund för denna utveckling är enligt Månsson Barnstugeut-
redningen (SOU, 1972:26 och 1972:27), Pedagogiskt program för förskolan (Socialsty-
relsen, 1987) och läroplansförslaget Att erövra omvärlden (SOU, 1997:157). Synen på
barn och utveckling i dessa dokument skiljer sig åt från att i Barnstugeutredningen se
barnet och dess utvecklingsmöjligheter som begränsat av olika utvecklingsnivåer. Den
här synen på barnet följer även med i Pedagogiskt program för förskolan men redan här
börjar samtidigt det kompetenta barnet att framträda alltmer. I det senare dokumentet Att
erövra omvärlden kan en förändrad barnsyn tydas och där beskrivs barnet som ett aktivt
och kompetent barn som är medskapare av sin egen kunskap (Månsson 2000). SOU
(1997:157) illustrerar detta genom sin beskrivning av den syn på lärande som skisseras i
dokumentet och följande finns att läsa:

Lärandet handlar om att internalisera något, att göra det till en del av en själv. För att
lära och därmed införliva krävs någon form av prövning. Jag prövar det jag lär ge-
nom att använda det eller uttrycka det. Med andra ord är lärandet alltid en del av ett
sammanhang. (SOU 1997:157, s. 51).

Detta innebär, enligt SOU (1997:157), en syn där lärande och kunskap konstrueras i sam-
spel med andra och att bakom detta sätt att se på kunskap finns en syn på barnet som en
aktiv medskapare av sin egen kunskap. En grund för en sådan syn på barn och barns
lärande bygger, enligt SOU (1997:157), på en respekt för barnet som ett barn med resur-
ser, ett nyfiket barn med egen kraft och lust att lära.

Synen på barnet som medskapare av sin egen kunskap förutsätter en syn på den vux-
ne som medskapare av kunskap, där den vuxne går i dialog med barnet och intar en
reflekterande hållning till den egna rollen och barnens läroprocesser. I pedagogiskt
arbete består den vuxnes arbete till stor del i att kunna lyssna, se och lära sig av det
som barnen säger och gör – att hålla barnens frågor, hypoteser, teorier och fantasier
vid liv och följa hur de söker svar och skapar mening i sin tillvaro. Det handlar också
om att vägleda, skapa situationer och utnyttja tillfällen som kan utmana barnens tan-
kar och teorier. (SOU 1997:157, s.52)
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Månsson (2000) menar att denna syn på barn även genomsyrar läroplanen för förskolan
Lpfö98.

3.1.2 Synen på barn och lärande i Lpfö98
Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) talar om att förskolans läroplan Lpfö98 inte vi-
sar något tydligt arbetssätt utan att en förutsättning är att pedagoger faktiskt har de peda-
gogiska redskap som krävs för att möjliggöra läroplanens intentioner. Författarna lyfter
däremot att läroplanen bygger på en kunskapssyn om att barn skapar och definierar sin
kunskap tillsammans med andra vilket innebär att barnet är en aktiv medskapare av sin
egen kunskap. Pramling Samuelsson & Sheridan menar att en sådan syn på lärande byg-
ger på en respekt för barnet som ett resursrikt och nyfiket barn som har kraft och lust att
lära. Det innebär också en tilltro till barns förmåga och att man som pedagog fokuserar på
barnets möjligheter i stället för barnets svagheter och brister. Pedagogen ser inte barnet
som någon som behöver fyllas med färdig kunskap utan denne stimulerar och utmanar
barnen utan att låta sig begränsas utav krav på mognad. Detta leder i sin tur till att barnen
möts av pedagoger som respekterar varje barn och arbetar utifrån positiva förväntningar
på barnens förmågor. Författarna refererar även till Lindahl som menar att barns uppfatt-
ning om sig själva som lärande eller inte lärande människor beror på hur de blir bemötta i
sina försök att erövra ny kunskap.

Lpfö98 (2006) skriver att:

Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen
lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och
lärande. Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig
själva som lärande och skapande individer. (Lpfö 2006, s. 6).

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) refererar till Lindahl som styrker detta eftersom
Lindahl menar att även mycket små barn är medvetna om att de inte behärskar vissa saker
men att de trots detta har en vilja och lust att försöka erövra dessa. Lindahl menar också
att barnet genom att lyckas med det som det tar sig för stärker sin självkänsla och kan då
börja uppfatta sig själv som en lärande människa med tillit till sin egen förmåga.

Lpfö98 skriver även att: ”I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möj-
ligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngrup-
pen.” (Lpfö98 2006, s. 5) Vidare beskriver Lpfö98 (2006) beskriver också att de barn
som vistas i förskolan även ska få stimulans och vägledning av vuxna och med hjälp av
detta genom egen aktivitet kunna öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och in-
sikter. Det står även att läsa att förskolan ska erbjuda barnen en miljö som är trygg för
dem och samtidigt utmanar och inspirerar barnen att utforska sin omvärld. Att barnen
även ska erbjudas möjlighet till att utveckla sin skapande förmåga och uttrycka sig med
olika uttrycksformer så som bild, är också någonting som Lpfö98 (2006) lyfter i läropla-
nen för förskolan Lpfö98.
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3.2 Teorier och tidigare forskning

3.2.1 Syn på lärande
En person som haft stor inverkan när det gäller pedagogisk psykologi är, enligt Kroks-
mark (2003), Lev S. Vygotskij (1896-1934). Han var intresserad av människans sociala
och psykologiska utveckling och han forskade inom sitt intresseområde och författade ett
antal skrifter. Kroksmark påpekar att Vygotskij tog sin utgångspunkt i social konstrukti-
vism och enligt Dysthe (2003) var grundtanken bakom Vygotskijs skrifter att han ansåg
att barns utveckling sker i samspel med dess omgivning och inte i stor utsträckning är en
individuell process. Vygotskij menade också, till skillnad från andra teoretiker under den
här tiden, att lärande medför utveckling och att en stor del av människans utveckling
skulle vara omöjlig utan lärande. Vygotskij betonar även att utveckling och lärande är två
olika processer men att de är beroende av varandra och sammanvävda redan från födseln.
Avslutningsvis menar Dysthe att detta innebär att barnet redan i förskolan har kommit
långt i sin utveckling och har stora möjligheter att med pedagogernas och kamraternas
stöd utvecklas vidare.

Den proximala utvecklingszonen är, enligt Säljö (2000), något som Vygotskij är mycket
känd för och genom den illustrerar han det mellanrum som finns mellan vad människan
kan klara av utan stöd och vad denne i sin tur kan klara med en vuxen eller en kamrats
hjälp. Med detta menas alltså att människan utifrån sin nuvarande utvecklingsnivå i kom-
bination med vägledning av någon annan kan nå en högre utvecklingsnivå (Säljö 2000).

Säljö (2000) illustrerar Vygotskijs utvecklingszon på följande sätt:

Fig.1 Vygotskijs utvecklingszon (Säljö 2000, s. 122)

Med uppnådd kompetens menas kompetens som barnet redan uppvisar, alltså kunskap
som barnet redan har samt sådant som barnet kan klara av på egen hand. Vygotskij fram-
höll dock att det intressanta inte är vad barnet kan utan barnets potential. Han menade att
i barnets redan uppnådda kompetens finns även andra kunskaper och insikter latenta. I
utvecklingszonen kan dessa, med hjälp av någon annans stöd, utvecklas och så småning-
om leda till en framtida kompetens, dvs. det som barnet, efter handledning, kan klara av
på egen hand. (Säljö 2000). Vygotskij (1999) lyfter att barnet i samarbete med andra all-
tid kan göra mer och är starkare och klokare än när barnet arbetar på egen hand. I samar-
bete kan barnet lösa svårare uppgifter än vid självständigt arbete. Vygotskij skriver att det
ändå alltid finns en viss begränsning för detta och författaren menar att det måste finnas
en viss förförståelse för det som ska erövras.

Kroksmark (2003) menar att Vygotskij har haft och har än i dag ett stort inflytande över
svensk pedagogik. Författaren menar att en orsak till detta kan vara att Vygotskijs teori

Uppnådd
kompetens

Utvecklings-
       zon

Framtida
kompetens
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ligger nära det fenomenologiska förhållningssättet som precis som Vygotskij menar att
den levda erfarenheten har stor betydelse för människans utveckling.

Kroksmark (2003) beskriver att även Jean Piaget (1896-1980) har haft stor inverkan på
västerländsk pedagogik. Han var i grunden biolog men han var även intresserad av psy-
kologi och blev så småningom professor i psykologi, sociologi och vetenskapsfilosofi.
Piaget började sitt vetenskapliga författarskap redan vid 11 års ålder och under hans livs-
tid författade han en mängd texter kring sina teorier inom psykologin. Han intresserade
sig framförallt för tänkandets betydelse för barns utveckling. Kroksmark diskuterar pro-
blematiken i att klargöra vilken teoretisk utgångspunkt Piaget tar men författaren hävdar
trots detta att Piaget tar sin utgångspunkt i konstruktivismen. Detta eftersom han menade
att det är människan som själv konstruerar verkligheten samtidigt som detta även är styrt
av biologiska faktorer. Utifrån undersökningar av barns tänkande om vardagsfenomen
som Piaget utförde konstruerade han sin stadieteori för kognitiv utveckling. Piaget mena-
de att alla barn utvecklas enligt vissa mönster från födseln till puberteten och dessa möns-
ter kunde han kartlägga i olika tidsperioder i barnens liv. Trots att Piaget haft stort infly-
tande över svensk pedagogik har han, enligt författaren under senare delen av 1900-talet
utsatts för stor kritik för sin stadieteori från svenska pedagoger och didaktiker. Samtidigt
menar Kroksmark även att de svenska skolsystemen och däribland förskolan fortfarande i
stor utsträckning bygger på Piagets teori. Författaren menar att innehållen i de olika skol-
stadierna har en tydlig anknytning till Piagets stadieteori om vad barn kan klara av eller
inte klarar i en viss ålder.

Kroksmark (2003) talar om den väsentliga skillnaden mellan Vygotskijs och Piagets teo-
rier och författaren menar att den stora skillnaden är att deras teorier bygger på olika teo-
retiska inriktningar. Piaget, som tog sin utgångspunkt i konstruktivismen, menade att barn
lär genom sin egen aktivitet, att individen själv konstruerar sin kunskap, medan Vygots-
kij, som hade ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på lärande, menade att lärande sker
genom interaktion med andra.

3.2.2 Forskning kring synen på barn och lärande i ett historiskt per-
spektiv
Enligt Sommer (2005) har det skett betydande förändringar i synen på barn vilket har lett
till att barndomen och barns uppväxt inte längre är vad den har varit samtidigt som den
professionella bilden av barnet och hur det utvecklas inte heller är densamma. Den domi-
nerande synen på barn fram till 1960-talet var att de var primärt beroende, sårbara och
utsatta i en farlig värld och barnet liknas enligt författaren vid ”det bräckliga barnet”, nå-
got som kritiseras i senare forskning. Det fanns en tro på att olika händelser under barnets
uppväxt kunde påverka barnets utveckling och lärande negativt, däribland att skiljas från
modern, och enligt Sommer har forskarna nu insett att barnets sårbarhet överdrevs och att
dess förmågor samtidigt underskattades. En anledning till detta perspektivskifte beror en-
ligt Sommer bland annat på nyare forskning som har visat att barn väldigt tidigt besitter
förmågor och resurser som forskarna tidigare ansåg att de inte hade. Detta har lett till en
förändrad syn på barns utveckling där barnet inte längre ses som bräckligt och okunnigt
utan i stället som ett robust och kompetent barn. En bredare förståelse för barns utveck-
ling i ett långsiktigare perspektiv har väckts eftersom en alltför ensidig fokusering på dess
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bräcklighet och risker i utvecklingen leder till problem med att förstå barnets hela väsen
och dess utvecklingspotentialer. Sommer beskriver vidare att inom forskningen har per-
spektivet flyttats från att tidigare ha sett barns utveckling som universal med mognads-
stadier och en modersfixering till att i stället se på barns utveckling på så sätt att de agerar
på olika nivåer samtidigt och att utvecklingen också är beroende av erfarenheter och den
aktuella situationen barnet agerar i. Detta innebär i sin tur, enligt författaren, att fokus
inte längre ligger på barnets brister, vad barnet ännu inte förmår utan idag ligger istället
fokus på att se barnets möjligheter och förmågor. Skulle fokus fortfarande ligga på barnet
som ett passivt, beroende och sårbart väsen hamnar dess förmågor och resurser i skym-
undan. Sommer lyfter även att det är viktigt att påpeka att även kritiker mot synen om
”det bräckliga barnet” hävdar att alla barn kan vara sårbara och har behov av kvalitativ
omsorg och fostran under hela barndomen. Även Smith (2000) utmanar bilden av ”det
bräckliga barnet” och menar att det har skett ett paradigmskifte i forskning gällande barns
uppväxt och utveckling och numera ses barn som kompetenta och där tillit till barnens
förmåga ges. Utgångspunkten är barnens tidigare erfarenheter och barnen som aktiva ak-
törer i sitt eget lärande.

3.3 Barnsyn

3.3.1 Barnsyn och dess konsekvenser för praktiken
Lenz Taguchi (2003) lyfter fram att barnsynen har förändrats genom historien. Författa-
ren menar till exempel att under medeltiden sågs barn som småväxta vuxna, och under
upplysningstiden väcktes i stället en ny syn på barns uppväxtperiod som en separat tid i
människans liv; barndomen. Under 1900-talet har synen på barn haft många uttryck och
de har setts som sanna i vetenskapens eller olika ideologiers namn. Även Dahlberg, Moss
och Pence (2006) menar att det har funnits och finns många olika sätt på vilka vuxna ser
barnet och barndomen på och de menar att varje barn konstrueras av det sätt på vilket
vuxna väljer att förstår barndomen och vad ett barn är och borde vara. Författarna lyfter
att det sätt som pedagoger ser barnet på spelar en viktig roll för den verksamhet de skapar
och möjliggör för barnen. Pedagogers syn på barn styr, enligt Dahlberg, Moss och Pence,
också över det pedagogiska arbetet som vuxna och barn ägnar sig åt inom förskolan. För-
fattarna beskriver några av de mest dominerande konstruktionerna av barn genom tiderna
och den första är Barnet som kunskaps-, identitets- och kulturreproducent. I den här kon-
struktionen av barnet förstås barnet som en varelse som börjar sitt liv med ingenting och
från ingenting. Barnet liknas vid ett tomt kärl och de vuxnas utmaning är att göra barnet
”redo för inlärning”. De vuxnas uppgift blir att fylla barnet med kunskap, färdigheter och
värderingar. Den andra konstruktionen är Barnet som oskyldigt, i livets guldålder och här
ses barnet, enligt Dahlberg, Moss och Pence, som oskyldigt och sårbart och detta är en
syn som länge har varit dominerande. De vuxna försöker skydda barnet från den omgi-
vande världen eftersom den anses vara det som förstör barnets medfödda godhet. Vuxna
konstruerar en miljö där barnet kan skyddas och erbjudas kontinuitet och trygghet vilket
resulterar i att barnet inte tas på allvar och med respekt. Den tredje konstruktionen som
författarna beskriver är Det lilla barnet som natur…eller de biologiska stadiernas veten-
skapliga barn. Här målas en bild av ett litet barn som inte är ett socialt fenomen utan ett
naturligt. Barnets utveckling förstås via abstrakta föreställningar om mognad samt via
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utvecklingsstadier och den kontext barnet lever i har ingen inverkan på barnets utveckling
som istället sker genom naturliga processer som följer en given rad av biologiska stadier
mot mognad. Den fjärde konstruktionen som beskrivs av Dahlberg, Moss och Pence är
Barnet som en resurs för arbetsmarknaden och förskolans syfte blir här att säkerställa till-
gången av arbetskraft, dvs. att barnens mödrar ska finnas tillgängliga på arbetsmarkna-
den. Eftersom mödrarna sedan länge är de som är ansvariga för barnets omsorg medan
fadern arbetar är det just mödrarna som stannar i hemmet med barnet om inte barnomsorg
finns att nyttja. Fokus ligger alltså på samhällets behov och inte barnets. Dahlberg, Moss
& Pence menar att dessa olika sätt på vilka vuxna konstruerat barn har det gemensamt att
de tror på ett självstyrande, stabilt, enhetligt subjekt vars medfödda och förutbestämda
biologiska natur uppkommer genom olika utvecklings- och mognadsprocesser. Genom
detta skapas ett ”fattigt” barn som är svagt och passivt, inkapabelt och outvecklat men
också beroende och isolerat. Idag framträder, enligt författarna, alltmer en konstruktion
av barnet som en Medkonstruktör av kunskap, kultur och den egna identiteten. Barnet ses
som ett unikt, komplext och individuellt subjekt. Denna konstruktion av barnet skapar,
enligt Dahlberg, Moss & Pence, en bild av barnet som ett aktivt barn med stora möjlighe-
ter.

Lenz Taguchi (2003) lyfter att pedagogens förhållningssätt och barnsyn synliggörs i det
sätt som pedagogen väljer att utföra sitt arbete på. Författaren förespråkar ett konstruktio-
nistiskt tänkande och synsätt på den pedagogiska verksamheten där fokus ligger i att pe-
dagogen ser allt, dvs. miljön, förhållningssättet till barnen, till varandra osv., som något
föränderligt. Det innebär att pedagogen i fråga alltid måste vara beredd på att ompröva
sin inställning. Motsatsen till ett konstruktionistiskt tänkande är, enligt författaren, ett
synsätt som ger en färdig bild av barnet och pedagogen, ett synsätt som säger vad ett barn
och en pedagog är, kan vara och ska vara. Detta synsätt bygger bland annat Montessori-
pedagogiken, Waldorfpedagogiken och även svensk förskoletradition på. (Lenz Taguchi
2003).

Även Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar att allt arbete som pedagoger utför tar sin ut-
gångspunkt i det sätt pedagogerna tänker om barn, utveckling och lärande. Författarna
menar att det ofta finns en önskan och fantasi, som de uttrycker det, om en ”sann” bild av
vad ett barn är och ska vara. Detta får, enligt författarna, konsekvenser för hur pedagoger
möter barn i den pedagogiska verksamheten och vad barnet klarar av eller inte klarar av
att säga eller göra beror på pedagogens förhållningssätt gentemot barnet. Vidare menar
Åberg & Lenz Taguchi att pedagoger ofta är helt omedvetna om att de organiserar det
pedagogiska arbetet utifrån sina föreställningar om vad ett barn är och ska vara. Förfat-
tarna lyfter även att de förväntningar som pedagoger har på barn styr över vad barnet kan
och inte kan. Dessutom kan, enligt Åberg & Lenz Taguchi, pedagogers föreställningar
om vad barnet kan och vill styra barnet åt ett visst håll genom att pedagogen i så väl ord
som kroppsspråk, omedvetet eller medvetet, kommunicerar till barnet vilka föreställning-
ar pedagogen har om barnet och vad barnet kan klara av eller inte klara av i olika situa-
tioner.

Johansson (2003) beskriver, utifrån sin undersökning, hur pedagogernas barnsyn påver-
kar hur de möter barnen. Författaren väljer att beskriva pedagogernas syn på barn i tre
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teman där det första är att Barn är medmänniskor. Pedagogernas barnsyn tar sin utgångs-
punkt i barnet och barnet ses som en medmänniska, en meningsskapande person med in-
tentioner, behov, önskningar och förmågor som pedagogerna tar hänsyn till. Det finns en
strävan efter att möta barnet på dess villkor och försöka förstå barns upplevelser, behov
och barnets individualitet. Utgångspunkten i det pedagogiska arbetet är barnens erfaren-
heter och intressen samt att barnen ska få uppleva att de har kontroll över sin tillvaro. De
vuxna räknar med att barnen kan förstå och klara av saker på egen hand och uppmuntrar
dem till att försöka själva samtidigt som de strävar efter att stödja barnen på deras villkor.
Det andra temat är Vuxna vet bättre. Här ligger fokus på att det är de vuxna som vet vad
som är bäst för barnet och de vuxna beslutar vad barnet, för sin egen skull, behöver vara
med om, vad barnet behöver öva sig på och lära sig. Samtidigt försöker vuxna ge barnet
en känsla av kontroll och delaktighet men genomför trots detta sina avsikter ”över barnets
huvud” utan att barnet är medvetet om det. Det finns alltså en uppfattning om att barnet,
för sin egen skull, behöver lära sig att acceptera och följa de regler och uppgifter som de
vuxna ger det. Risken är stor att vuxna, för att upprätthålla ”för barnets bästa”, börjar ut-
öva makt över barnet och tvingar det att anpassa sig. Det tredje och sista temat handlar
om att Barn är irrationella. Fokus ligger på att begränsa barnets agerande eftersom vuxna
inte ser någon mening med det barnet gör. Det som barnet tar sig för ses som över-
skridande av gränser och regler och måste därför förhindras. Johansson menar därför att
pedagogernas barnsyn har att göra med deras människosyn och författaren poängterar att
det handlar om deras inställning till barnet som ett barn med förmågor, avsikter, behov
och önskningar och huruvida pedagogerna anser att de behöver respektera dessa.

Vidare påpekar Johansson (2003) att det finns en viss problematik kring synen på barn
och hur pedagoger ser på och möter barnen i förskolan. Detta till följd av att barnkonven-
tionen lyfter fram barn som sårbara med rättighet till beskydd och som personer med rät-
tighet att bli lyssnade på och få göra sin röst hörd. Författaren menar att det kan uppstå en
konflikt inom pedagogen kring mötet med barnen eftersom barnen dels ska mötas som
medmänniskor men samtidigt som sårbara och beroende av vuxna och där det ena inte får
utesluta det andra.

3.3.2 Det kompetenta barnet
Dahlberg, Moss & Pence (2006) beskriver tankarna bakom Reggio Emilia filosofin, en
pedagogik grundad i staden Reggio Emilia i Italien. Det är en pedagogik som inte går att
kopiera och sedan bara kan sättas in i en annan kontext eftersom allt är föränderligt och
så beroende av sitt sammanhang. Föreskrivna regler, mål, metoder och måttstockar för-
kastas och pedagogerna möter därmed en annan komplexitet i den pedagogiska verksam-
heten. Detta medför att Reggio Emilia filosofin tar sin utgångspunkt i ett konstruktionis-
tiskt synsätt. Den pedagogiska praktiken vilar på en djup förståelse av små barn i relation
till sin omvärld och det pedagogiska arbetet utgår från barnens intressen och initiativ. I
det stora hela handlar det, enligt författarna, om att våga se barnet som ett rikt barn, ett
barn med oändliga förmågor som är fött med hundra språk där pedagogen är en medkon-
struktör av kunskap och där relationer och möten, dialog och förhandling, reflektion och
kritiskt tänkande ses som viktiga element i verksamheten. Filosofen Loris Malaguzzi,
grundare och ledare av de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, förespråkade ett nytt
sätt på vilket man som pedagog skulle se på barn och han menade att det är alla pedago-
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ger ansvar att se och visa ett ”vaket barn, ett nyfiket och kompetent barn, med kraft och
vilja inom sig att lära om livet”. (Kennedy 2002, s. 17).

Även Rinaldi (2001) berättar om tankarna bakom Reggio Emilia filosofin och den syn på
barnet som ligger som grund för verksamheterna i Reggio Emilia. Författaren menar att
varje samhälle kan skapa sin egen bild av barnet och att det därmed finns många olika
sätt på vilket barnet kan ses på. Vissa fokuserar på vad barnet är, har och kan göra medan
andra fokuserar på vad barnet inte är eller kan vara, vad barnet inte har och inte kan göra.
I det senare sättet att se på barn ligger fokus mer på barnets behov än på dess kraft och
förmåga. Författaren beskriver också att det sätt på vilket pedagogen ser barnet speglar av
sig i de förväntningar pedagogen har på barnet och utifrån detta skapar pedagogen sedan
situationer som antingen värdesätter eller begränsar barnets potential. En viktig grundpe-
lare i Reggio Emilia filosofin är, enligt Rinaldi, just bilden av barnet och här ses barnet
som ett barn som erfar och är en del av världen redan från födseln. Det är ett nyfiket barn
som är kompetent att kommunicera redan från start och som har kompetenta strategier för
sitt eget lärande. Rinaldi menar också att barnets motivation och kompetens att lära an-
tingen kan utvecklas eller begränsas beroende på den medvetenhet och öppenhet barnet
möter.

Kennedy (2002) beskriver genom egen erfarenhet hur ett arbete för att utveckla och för-
ändra synen på barn i en svensk förskola kan se ut. Efter att ha blivit medvetna om sin
traditionella syn på barn där barnen utifrån ålder och mognad placerades i ”fack” och där
författaren tillsammans med sina kollegor fokuserade på barns brister och behov har
Kennedy tillsammans med sitt arbetslag lyckats skapa en annan bild av barnen där barnen
är vakna, nyfikna och kompetenta. Författaren beskriver också hur deras roll som peda-
goger förändras i och med detta. Från att tidigare ha överfört kunskapen till barnen efter-
som pedagogerna setts som de vuxna som vet allt till att istället möta specifikt det kom-
petenta barnet. Författaren beskriver att deras roll istället blir att ställa utmanande frågor
och stimulera barnens eget lärande. Genom att se det kompetenta barnet ger pedagoger,
enligt Kennedy, barnen möjlighet till att tänka själva, ställa egna frågor och använda hela
sin förmåga och kompetens. Genom att inte se barnet som kompetent ger pedagoger, en-
ligt författaren, inte barnen möjlighet till detta.

Enligt Thors Hugosson (2002) menar Jens Qvortrup, professor i sociologi, att barn har
setts på med minusvärderingar som att de är inkompetenta, omogna och inkapabla och
han lyfter att barn uppfattar om de blir betraktade på detta sätt. Samtidigt beskriver Qvor-
trup, att barn har fått fler rättigheter med tiden som ofta lett till att barn inte alltid får vara
barn. Qvortrup menar att det finns vissa risker med tanken om det kompetenta barnet och
beskriver att synen på det kompetenta barnet ofta går för långt. Qvortrup anser att det inte
går att förneka att barn fortfarande är barn som är sårbara och under utveckling och där-
för behöver omsorg och skydd från vuxna. Han varnar därför för att låta barn konkurrera
med vuxna och att ge dem samma rättigheter och plikter som vuxna. Qvortrup tycker att
det är helt orimligt att det kompetenta barnet ibland framställas som en liten kompetent
vuxen, eftersom barn trots allt är barn.
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Kjørholt (2001) menar att tanken om det ”sårbara och beroende barnet” har ersatts av
tanken om ”det kompetenta barnet” och författaren anser att det finns en risk i att fokuse-
ra alltför mycket på just ”det kompetenta barnet” eftersom det inte handlar om små kom-
petenta vuxna utan om barn som trots allt är sårbara och beroende av vuxna samtidigt
som de är väldigt kompetenta. Författaren lyfter att det handlar om att finna en balans där
man som pedagog kan möta hela barnet med dess sårbarhet, beroende och kompetens.

3.4 Barns bildskapande

3.4.1 Förskollärarens förhållningssätt till barns bildskapande
Vygotskij (1995) anser att alla människor är kreativa, även det lilla barnet. Författaren
ställer frågan: ”Är inte den skapande fantasin beroende av begåvning?” (Vygotskij 1995,
s. 45). Vygotskij menar att det finns väldigt skilda uppfattningar om detta och många
hävdar att det endast är ett fåtal som har begåvats med denna talang och att det därmed
endast är några få som bör utveckla denna och kan kalla sig skapande människor. Vy-
gotskij påpekar däremot att den uppfattningen är helt felaktig, att alla har begåvats med
skapandet och att det är ett naturligt inslag i barnets utveckling. Författaren liknar männi-
skans skapande med följande exempel:

Med en liknelse från en rysk vetenskapsman, så verkar och visar sig elektriciteten
inte bara i mäktiga åskväder och bländande blixtar, utan också i ficklampans lilla
glödlampa. Precis på samma sätt förekommer skapandet i själva verket inte bara där
det ger upphov till historiskt betydelsefulla verk, utan överallt där en människa fanti-
serar, kombinerar, förändrar och skapar något nytt, vad än det må vara, hur obetydligt
detta nya än kan förefalla jämfört med vad genierna skapat. (Vygotskij 1995, s. 14-
15)

Bendroth Karlsson (1998) menar att inom svensk förskola uppfattas bildskapande verk-
samhet i stor utsträckning som någonting bra och viktigt för barnen. Att barnen ska få
möjlighet till detta ses som en självklarhet i tanken men praktiken stämmer, enligt förfat-
taren, inte alltid överens med detta. Pedagoger säger inte alltid det som de menar och gör
inte alltid det som de säger. Exempelvis säger pedagoger ofta att barnen får måla fritt
men i själva verket har de en förutbestämd bild av hur resultatet ska se ut och styr därför
barnets skapande på ett eller annat sätt. Bendroth Karlsson lyfter att pedagogernas upp-
fattning av skapandet har stor betydelse för deras förhållningssätt till bildskapandet och
författaren menar att det är vanligt förekommande att pedagoger hävdar att alla är kreati-
va och kan skapa men samtidigt menar de att de själva inte är en av dem. Även Kennedy
(2002) lyfter problematiken med att vuxna underkänner sin skapande förmåga för att re-
sultatet inte blir lika ”fint” eller ”bra” som de tänkt sig och författaren påpekar att många
vuxna därför tycks ha tappat sin förmåga att uttrycka sig på olika sätt. Kennedy beskriver
att om pedagoger ska kunna ge barnen möjlighet till att kunna och våga använda de ska-
pande aktiviteterna som uttrycksform måste de ge sig själva möjlighet att ta vara på allt
som skapandet har att erbjuda. ”Vi måste återerövra vår skapande förmåga för att på det
sättet bli bättre på att möta barnen i deras skapande, men också för att kunna ge dem de
utmaningar de behöver.” (Kennedy 2002, s. 31).
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Bendroth Karlsson (1996) diskuterar i sin avhandling vad som utgör hinder för och vad
som stimulerar estetiska bildaktiviteter och författaren menar att den syn som pedagogen
har på barnen och deras förmåga är av stor betydelse för detta. Bendroth Karlsson beskri-
ver olika sätt på vilka pedagoger kan se och förstå barnet på. Det handlar om Barnet som
kärl där pedagogerna ser ett passivt barn som ska återskapa andras kunskap. Därför blir
bildaktiviteterna starkt styrd av vuxna samt kontrollerande, Barnet som ensam skapare
bygger på en kunskapssyn om att en sann och färdig kunskap ligger klar och bara ska
upptäckas. Detta medför en abdikerad pedagog, en pedagog som är passiv och som över-
låter allt till barnet eftersom pedagogen ses som överflödig, Barnet som lärling innebär att
barnet ses som en medskapare av kunskap i interaktion med sin omvärld. Barnets eget
deltagande, så som eget handlande, eget undersökande, eget prövande, förkastande och
godkännande av idéer och former, ses som en förutsättning för estetisk bildverksamhet.
Barnets egen verksamhet är därför av stor betydelse men barnet behöver också en peda-
gog som är medaktör och samspelar med barnen i deras bildskapande.

Bendroth Karlsson (1996) illustrerar de pedagogiska konsekvenserna som uppkommer
genom den syn pedagogen har på barnet med följande figur:

Syn på barnet Syn på guidning Syn på pedagogroll

Kärlet Vuxenstyrd aktivitet Detaljstyrning

Lärling ”Community of learners” Guide

Ensam skapare Barnstyrd aktivitet Abdikerad pedagog

Fig. 2 Barnsyn och de pedagogiska konsekvenserna (Bendroth Karlsson 1996, s. 212)

Bendroth Karlsson påpekar att den syn som pedagogen har på barnet bestämmer vilken
roll pedagogen tar i barnens bildskapande och författaren menar även att i svensk försko-
la är det dominerande förhållningssättet Barnet som ensam skapare. Material finns ofta
tillgängligt för barnen men pedagogen intar en passiv roll och överlåter allt skapande till
barnen vilket i sin tur, enligt författaren, ofta leder till att många barn inte upptäcker bild-
skapandet möjligheter.

Lindahl (2002) har gjort en studie av barns problemlösning i barnens bildskapande. För-
fattaren beskriver att fokus i undersökningen låg vid samtalet mellan barn och pedagoger
och hur pedagoger skapar förutsättningar för barns problemlösning i deras bildskapande.
Författaren beskriver att studiens analys av relationen mellan pedagogers vägledning,
barnens delaktighet och problemlösning kan beskrivas i tre olika samtalsteman. Dessa
samtalsteman bygger, enligt författaren, på olika pedagogers olika syn på lärande. Det
första samtalet som Lindahl beskriver är Kreativt samtal vilket innebär ett möte mellan
barn och pedagog där pedagogen arbetar utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv på
lärande och kunskap. Kunskapen ses som mångtydig, oförutsebar och utan förutbestämda
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uppfattningar. Författaren beskriver att barnens lärande sker i en ”forskningsprocess”
som pedagoger antingen kan begränsa eller stödja genom att utmana, problematisera och
bidra med nya infallsvinklar. Detta är något Lindahl menar sker i ett kreativt samtal och
barnet ges här möjlighet till att ta egna initiativ till samtal. Samtalen handlar om barnens
egna verksamheter och barnen ges möjlighet att skapa egna teorier, pröva dessa och om-
pröva dem tillsammans med andra barn såväl som pedagoger. Pedagogens roll blir att
vägleda barnen för att de ska kunna nå sina individuella mål med aktiviteten. Pedagogen
intar, enligt författaren, ett medforskande förhållningssätt tillsammans med barnen. Ut-
gångspunkten vid detta arbetssätt är att verkligheten inte har något slutgiltigt mål eller
någon bakomliggande sanning. Det andra samtalet är det Reproduktiva samtalet. Pedago-
gerna arbetar utifrån en konstruktivistisk syn på lärande där barnens uppgift är att inhäm-
ta och återskapa sanna kunskaper. Detta är ett synsätt som enligt Lindahl har en stark tra-
dition i svensk förskola och skola. I samtalet som sker mellan barn och pedagog efterfrå-
gas inte de erfarenheter som barnen har och som ligger bakom deras handlingar utan sam-
talet karaktäriseras av en fråga-svar dialog som inte leder till något djupare samtal. Bar-
nen har begränsade möjligheter till att ta egna initiativ till samtal och de avbryts i sitt eget
tänkande. Pedagogens roll blir inte att utmana barnen utan att vägleda dem till det givna
målet vilket resulterar i att barnen inte kan skapa egna meningsfulla verksamheter.  Det
tredje och sista samtalet som Lindahl beskriver är det Instrumentella samtalet. Pedago-
gerna arbetar utifrån en syn där kunskap och lärande är ett resultat av överföring av kun-
skaper från pedagogen till barnen. Här förväntas barnen följa pedagogen instruktioner
med aktiviteten och barnen blir alltså passiva mottagare av kunskap. I det här samtalet
kan barnen, enligt författaren, även lämnas till att utan instruktioner eller vägledning från
pedagogen konstruera kunskap på egen hand. Barnen lämnas då till att själva komma
fram till lösningar på problemen utan någon möjlighet att kommunicera med pedagogen.
Detta resulterar, enligt Lindahl, ofta i att barnen blir antingen osäkra eller fokuserar på
hur pedagogen har tänkt att de ska tänka, hur pedagogen förväntar sig att de ska lösa
uppgiften.

Lindahl har i sin studie kunnat se att pedagogiska synsätt från förskolans äldre förskole-
diskurser delvis lever kvar även i dagens förskola och hon menar att barns agerande kan
ses som en spegling av den situation som pedagogen genom sitt förhållningssätt skapar.

3.4.2 Miljöns betydelse för barns bildskapande
Nordin-Hultman (2005) har gjort en studie kring pedagogiska miljöer och vilken påver-
kan de ger för hur barn och deras sätt att vara beskrivs och uppfattas av vuxna. Författa-
ren belyser i sin studie hur de pedagogiska miljöerna i förskolan och skolans tidigare år
påverkar barnens sätt att vara i de specifika sammanhangen och hur vuxna utifrån detta
uppfattar barnen. Den konkreta miljön i förskolan och skolan blir alltså, enligt författaren,
en central del av pedagogiken och är därmed en viktig aspekt för barns möjlighet eller
brist på möjlighet att skapa relationer och aktiviteter som de finner intressanta och me-
ningsfulla i förskola och skola. De möjligheter barnen ges till att se sig själva i en me-
ningsfull och lärorik relation till sin omgivning påverkar därför den bild vuxna skapar av
barnet. Nordin-Hultman menar att barns sätt att vara beror på vilken situation de befinner
sig i och att samma barn kan visa sig uppmärksamt och i en givande och lärorik relation
till den pedagogiska situationen det befinner sig i samtidigt som barnet i en annan situa-
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tion kan visa sig ofokuserat och rentav inkompetent. I sin undersökning har Nordin-
Hultman gjort en jämförelse mellan svenska och engelska förskolor där hon bland annat
gjort observationer av förskolornas pedagogiska material, det material som är avsett för
barnen att använda i de aktiviteter barnen tar sig för. Författaren menar att olika miljöer
och olika material talar om vad barn bör hålla på med och hur ett barn bör vara i en viss
situation. De observationer Nordin-Hultman har gjort har bland annat handlat om materi-
alets placering i rummet, dvs. huruvida materialet finns tillgängligt för barnen när det
gäller rummets tillgänglighet såväl som materialets placering i form av till exempel höjd.
Det som författaren kunde se var att en stor del av materialet i den svenska förskolan inte
är tillgängligt för barnen medan det i de engelska förskolorna är tillgängligt i betydligt
större utsträckning. Nordin-Hultman delar in den svenska förskolans pedagogiska materi-
al i två kategorier, ”rumsrent” material och ”smutsigt” material. Det rumsrena materialet
består av sådant som är lättstädat medan det smutsiga materialet är sådant som skapar
oreda, som kan spridas ut eller som smutsar ner eftersom det är vått, kladdigt eller sme-
tigt och därmed är svårare att städa undan. Vidare säger författaren att det i svenska för-
skolor finns lite material tillgängligt för barnens skapande aktiviteter. Detta leder, enligt
Nordin-Hultman, till att mycket av den skapande verksamheten i förskolan uteblir trots
att skapande verksamhet är något som är starkt betonat i förskolediskursen. Detta efter-
som mycket av det material som används vid dessa aktiviteter inte är tillgängligt för bar-
nen. Författaren menar att detta leder till att barnen inte har stora möjligheter till skapan-
de verksamhet där de får vara i en aktiv relation till omgivningen med hjälp av det mate-
rial de skulle kunna erbjudas. Nordin-Hultman menar också att det är uppdelningen med
”rumsrent” och ”smutsigt” material som är orsaken till detta. I de engelska förskolorna
kunde hon se att barnen erbjöds ett varierat och inspirerande utbud av material som var
placerat på barnens nivå vilket innebär att barnen där har tillgång till större delen av det
material som tillhandahålls i engelska förskolor.

Även Lenz Taguchi (2003) menar att barnet genast sätts i en relation till det rum som bar-
net träder in i och att rummet kommunicerar med barnet om vad som finns att göra i rum-
met, vilka möjligheter som ges. Författaren beskriver att det i Reggio Emilia samman-
hang ofta talas om miljön som en tredje pedagog. Uttrycket innebär att miljön på försko-
lan organiseras på ett sådant sätt att den kan fungera som en extra pedagog. Det innebär
att miljön utformas så att barnen ska kunna utnyttja miljön och materialen på sina egna
villkor vilket i sin tur innebär att materialen måste placeras på en höjd som gör att barnen
själva får tillgång till dessa men också att de ska finnas i barnens synfält och därmed
uppmuntra och stimulera barnen till meningsfulla lärandesituationer. Lenz Taguchi lyfter
att barnen ska ha tillgång till en mängd olika material så att barnen känner att de får till-
gång till något särskilt som är till för dem och som de själva får ansvara för.

Åberg & Lenz Taguchi (2005) lyfter att den pedagogiska miljön som barnet möter i för-
skolan påverkar vad barnet klarar av att säga och göra i olika situationer. Trots detta bort-
ses ofta miljöns påverkan över barns möjligheter i förskolan. Författarna menar att rum-
men såväl som det material som erbjuds i förskolan och hur det är organiserat i till exem-
pel hyllor kommunicerar och sänder signaler till barnet om vilka möjligheter till aktivitet
som finns där. Även Björklid (2005) menar att miljön kommunicerar med barnen och hon
säger att ”Miljön ska vara självinstruerande så barnen inte behöver be om hjälp utan kan
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klara sig själva.” (Björklid 2005, s. 171). Vidare lyfter hon att forskning beskriver brist på
utrymme och trånga lokaler till följd av att många förskolor från början är byggda för
mindre barngrupper. Detta kan, enligt Björklid, begränsa möjligheterna för pedagoger att
arbeta på det sätt de önskar.

3.4.3 Sambandet mellan förhållningssätt och miljö
Skolverket (2008) presenterar i sin rapport, Tio år efter föreskolereformen, den andra na-
tionella utvärderingen av förskolan efter förskolereformen 1998 då förskolan fick sin för-
sta läroplan. Utvärderingen är en uppföljning av de resultat som presenterades i den första
nationella utvärderingen som presenterades i Förskola i brytningstid. Syftet med utvärde-
ringen är, enligt Skolverket, att studera läroplanens genomslag och konsekvenser efter att
läroplanen kom 1998. Studien har genomförts på olika nivåer i förskolans organisation
där två olika delstudier har genomförts. En enkätundersökning har gjorts med ledningsan-
svariga i landets samtliga kommuner/kommundelar och fallstudier har gjorts i sex kom-
muner där förskollärare, barnskötare och rektorer har intervjuats. I dessa fallstudier ställ-
des frågor gällande förskolornas lokaler och den inre miljön, framförallt med fokus på
lokalernas storlek och användning men också hur pedagogerna arbetar för att utforma
miljön på ett sådant sätt att den lockar och inspirerar till ett utforskande arbete, vilket lig-
ger i linje med intentionerna i läroplanen. Resultatet visade, enligt Skolverket, bland an-
nat att många pedagoger ständigt försöker förändra i den fysiska miljön för att bättre
kunna anpassa den till barns behov, förutsättningar och intressen. Resultaten visar även
att många av förskolorna använder sig av stationer eller pedagogiska hörnor för att skapa
”rum i rummen” när de organiserar miljön inne på förskolorna eftersom det på så sätt
skapas utrymmen som kommunicerar till barnen vad som erbjuds och som är möjligt att
göra där. Dessutom förvaras olika typer av material alltmer på barnens nivå för att de ska
vara synliga och tillgängliga för barnen att använda. Det blir i rapporten tydligt att många
pedagoger anser att miljöns utformning är en viktig del i det pedagogiska arbetet. Skol-
verket beskriver däremot att de enkätundersökningar som gjorts har visat att de lednings-
ansvariga inte delar denna uppfattning utan ofta anser att miljön har en liten betydelse för
det pedagogiska arbetet.

Lenz Taguchi (2003) menar att den pedagogiska miljön bygger på ett förhållande mellan
en synlig och en osynlig pedagogisk miljö. Den synliga miljön innefattar det konkreta
som ögat uppfattar, dvs. allt från planlösning till material medan den osynliga miljön be-
står av pedagogernas syn på barn och deras förhållningssätt till barn och kollegor. Förfat-
taren påpekar att det är viktigt att pedagoger är medvetna om relationen mellan den synli-
ga och den osynliga pedagogiska miljön och funderar över varför de organiserar rummen
så som de gör men också kring vilka förväntningar pedagoger har på barnen i en sådan
miljö.

Kennedy (2002) menar att den syn pedagoger har på barn påverkar det sätt som pedago-
gen utför sitt arbete på men författaren menar samtidigt att detta inte innebär att det alltid
är en medveten handling. Att pedagoger placerar visst skapande material, till exempel
målarfärger och penslar, högt upp så att barnen inte själva får tillgång till dessa kan helt
enkel bero på en diskurs som i praktiken innebär att små barn inte klarar av att hantera
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detta material utan en vuxens närvaro och kontroll. Att låta materialet vara tillgängligt för
barnen innebär istället att barnen bjuds in till meningsfulla sammanhang.

Kennedy beskriver även hur hon tillsammans med sina kollegor verkligen upptäckte att
barn är kompetenta. Hon beskriver en skapande aktivitet där barnen skulle göra dockor i
papp. Vid det här tillfället satte pedagogerna fram olika material, olika papper, tyg, garn,
kartong, kritor, färg, klister, blompinnar osv. och sedan lät de barnen själva bestämma hur
de ville göra sina dockor och hur de skulle se ut. Kennedy poängterar att de tidigare skul-
le ha någon form av mall och beskrivning över hur dockorna skulle se ut och hur barnen
förväntades gå tillväga för att skapa dessa dockor. Författaren beskriver hur barnen med
glädje tog sig an uppgiften och hur de inspirerades till att hjälpa varandra och samtalade
kring upptäckter de gjorde under arbetets gång. Pedagogerna fick en ny erfarenhet och
det blev tydligt för dem att de ofta underskattat barnen och deras förmåga. Vidare lyfter
Kennedy att barns skapande och förmåga att uttrycka sig är viktigt men hon menar också
att pedagoger måste fråga sig vad syftet är med allt skapande i förskolan.

Barn är inte självklart konstnärer bara för att vi sätter en pensel i handen på dem. Vi
måste ställa oss frågan vad vi vill med allt skapande arbete med barnen. Är det att de
ska kunna göra ”fina” bilder som vi kan visa upp, eller vill vi ge dem fler redskap att
tolka sina upplevelser och kunskaper med? (Kennedy 2002, s. 19)

Kennedy menar att en miljö där allt skapande material finns framme, väl synligt och
lättillgängligt för barnen kan inspirera barnens eget skapande och uppmuntra barnen att
använda hela sin kreativitet och fantasi. Samtidigt menar författaren att det inte är allt
barnen behöver för sina skapande aktiviteter utan det krävs mycket tid och en aktiv peda-
gog som stöttar barnen så att de kan utveckla sin förmåga att se och upptäcka likheter och
olikheter för att sedan kunna uttrycka det. ”Precis som för oss vuxna gör inte alltid han-
den det ögat ser, så det krävs mycket träning i tekniker av olika slag.” (Kennedy 2002, s.
20). Författaren menar vidare att barnen behöver få uppleva en självständighet i skapan-
det men hon ser även en risk i att pedagoger tror att ett arbete som ska utgå från barnen
innebär att låta barnen göra som de själva vill genom att de vuxna inte ska ha någon in-
blandning alls. Kennedy menar att pedagogens uppgift är att lyssna på alla barn och se till
att alla får möjlighet att utveckla sina kompetenser.

Ovanstående författare menar att pedagogers förhållningssätt avspeglas och blir synligt i
den miljö de iordningsställer för barnen i förskolan. Detta påverkar i sin tur de möjlighe-
ter barnen ges i förhållande till miljön och huruvida det kompetenta barnet främjas eller
begränsas.

4 Metod

I den här delen kommer vi att beskriva den metod som vi har använt oss av för att samla
in data samt de strategier vi har använt för att bearbeta dessa data. Vi kommer även att
beskriva det vetenskapliga förhållningssätt vi har utgått ifrån vid vår studie samt beskriva
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vårt tillvägagångssätt vid den informationsinhämtande metoden som vi har använt oss av.
Vidare kommer vi även att belysa delar av vår metod ur ett etiskt perspektiv.

4.1 Fenomenologi – ett vetenskapligt förhållningssätt
Enligt Kvale (1997) har det fenomenologiska förhållningssättet varit dominerande inom
kvalitativ forskning. Fenomenologin grundades av Husserl vid sekelskiftet mellan 1800-
talet och 1900-talet. Inom fenomenologin utgår forskaren från individens upplevelser och
utgångspunken är därför alltid individens egen beskrivning av dess livsvärld så som den
upplevs av individen själv. Det som är relevant inom fenomenologin är därför den verk-
lighet som individen beskriver och som denne uppfattar som sann. Inom fenomenologin
tar forskaren fasta på det som framträder, alltså den mening som individen upplever i sin
livsvärld och Kvale menar att detta är en förmån inom den kvalitativa forskningen.

Syftet är att beskriva och förstå hur förskollärare upplever att de i bildskapande aktivite-
ter möjliggör för barnen att vara kompetenta och därför har vi utgått från förskollärarnas
upplevelser av deras livsvärld.

4.2 Kvalitativ intervju som Informationsinhämtande metod
Kvale (1997) menar att samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel där
människor talar med varandra genom att ställa frågor och svara på frågor. Genom samta-
let lär människor känna varandra och får en bild av den värld de lever i. Författaren me-
nar att det är just detta som den kvalitativa intervjun handlar om, att beskriva och förstå
den andres livsvärld. Författaren menar att den kunskap som utvinns ur en kvalitativ in-
tervju är beroende av de intervjuade personerna men författaren menar också att det är
själva styrkan i en kvalitativ intervju. Detta eftersom forskaren då kan få en mängd olika
uppfattningar om ett visst ämne och därmed få en bild av den mångsidiga mänskliga
värld som människor lever i. Vidare beskriver Kvale att intervjun är ett professionellt
samtal som har en struktur och ett syfte. De intervjuade ses som informanter och eftersom
forskaren är den som har kontroll över situationen då det är denne som introducerar sam-
talsämnena och tar intervjun vidare genom ytterligare frågor är parterna i intervjun inte
likställda. De intervjuade svarar dock inte bara på färdigformulerade frågor utan får möj-
lighet att uttrycka sin uppfattning om och av den egna livsvärlden i en dialog med den
som intervjuar. Genom de frågor parterna samtalar kring försöker forskaren få en kun-
skap om den intervjuades upplevelser av sin livsvärld och forskaren börjar inte argumen-
tera om huruvida det som den intervjuade berättar är sant eller inte. Kvale lyfter att det
därmed inte är allmänna åsikter som efterfrågas utan de intervjuades upplevelser. Även
Svenning (2003) lyfter att det är intervjupersonens upplevelser som denne uttrycker i sina
svar som ska stå i centrum och dessa ska forskaren inte argumentera emot. Vidare menar
Svenning att en fara med kvalitativa studier är att dessa ofta har ett färre antal undersök-
ningsdeltagare och att det därför är viktigt att forskaren inte likställer de intervjuade med
det som Svenning beskriver som ”kronvittnen från verkligheten”. Med detta menar Sven-
ning att antalet undersökningsdeltagare inte kan användas för generaliseringar eller kvan-
titativa slutsatser.
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Kvale menar också att den stora fördelen med kvalitativa intervjuer är att de är så öppna
och han liknar intervjusituationen vid ett hantverk. Kvale menar att intervjuaren är red-
skapet och att resultatet av en intervju beror på intervjuarens kunskaper, känslighet och
empati. Att lära sig att bli intervjuare sker, enligt författaren, framförallt genom att öva på
att intervjua och på så sätt utveckla sin förmåga till detta. Ett bra sätt för detta är enligt
Kvale att utföra så kallade pilotintervjuer. Detta innebär att forskaren utför intervjuer en-
bart för att öva sig på att intervjua. De är, enligt författaren, därmed inte en del av det
slutliga resultatet.

Svenning (2003) menar att en intervju kan ha olika grad av strukturering vilket även Kva-
le (1997) menar. Kvale beskriver att intervjuer skiljer sig från välorganiserade intervjuer
till öppna intervjuer, och han beskriver den halvstrukturerade intervjun. Här finns olika
teman och förslag till frågor som är relevanta gentemot de olika teman forskaren har. Det
som, enligt Kvale, är utmärkande för en halvstrukturerad intervju är att de frågor man
formulerat inte är fastställda utan att det finns möjlighet att förändra frågorna och frågor-
nas ordningsföljd i relation till hur intervjun fortskrider för att följa upp de svar och det
som den intervjuade berättar.

Eftersom vi ville få fram så mycket information som möjligt gällande förskollärarnas tan-
kar och upplevelser kring det studerade området anser vi, i kombination med att vi inte
hade någon direkt erfarenhet av att intervjua, att en halvstrukturerad intervju var det som
lämpade sig bäst för vår studie.

4.2.2 Undersökningspersoner och urval
Syftet är att beskriva och förstå hur förskollärare upplever att de i bildskapande aktivite-
ter möjliggör för barnen att vara kompetenta och därför ser vi problematiken ur förskollä-
rarnas synvinkel och vi valde därför att utgå från den undersökningsgruppen. Avsikten
med vår studie är inte att få fram ett generaliserbart resultat som är gällande även i andra
sammanhang. Därför har vi använt oss av det som Kvale (1997) beskriver som ett själv-
val. Detta självval innebär att vi själva har valt ut närliggande förskolor för våra besök.
Dessa har vi sökt upp med hjälp av internet och förskolornas hemsidor. Vi kontaktade
sedan förskolorna via e-mail och telefon. Utifrån kriteriet att de skulle vara förskollärare
valdes intervjupersonerna sedan utifrån deras intresse att delta. Kvale menar att hur
många intervjupersoner en studie behöver beror på undersökningens syfte och författaren
menar att det är upp till forskaren själv att avgöra hur många som behöver intervjuas. För
vår studie har vi intervjuat fem verksamma förskollärare. Detta av den orsaken att vi be-
dömde att det var ett tillräckligt antal för att nå vårt syfte med studien eftersom vår studie
är av kvalitativ karaktär och vi därför inte söker kvantitativ data. En av dessa har arbetet i
ungefär tre år och har i sin utbildning läst en specialisering som heter Kultur, estetik och
lärande. Tre av förskollärarna har arbetat mellan tolv till sjutton år. Två av dessa har i sin
utbildning läst någonting gällande barns bildskapande medan den tredje i stället har gått
en fortbildningskurs om barns bildskapande efter sin utbildning. Ytterligare en av våra
intervjuade förskollärare har arbetat som verksam förskollärare i 36 år och har i sin ut-
bildning fått prova på att arbeta med bild. Alla våra intervjupersoner arbetar inom ålders-
gruppen ett till tre år.
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4.2.3 Genomförande av intervjuer
Kvale (1997) menar att den kunskap som kommer ur en intervju byggs upp genom det
samspel som skapas mellan intervjuaren och den intervjuade. Han menar att det är upp
till intervjuaren att skapa en atmosfär där den intervjuade känner sig så pass trygg att per-
sonen kan tala fritt om sina upplevelser. Att intervjuaren lyssnar uppmärksamt, visar in-
tresse, förståelse och respekt för vad den intervjuade säger är enligt Kvale viktigt för att
intervjuaren ska kunna skapa den avslappnade atmosfären som är nödvändig för att den
intervjuade ska våga tala fritt och berätta om sina upplevelser och känslor för en annan
främmande människa. Även Patel & Davidson (2003) lyfter vikten av att vara medveten
om den relation som uppstår mellan parterna i en intervju och författarna menar att det är
viktigt att den som intervjuar tänker på att kroppsspråket utgör en stor del av kommunika-
tionen mellan personerna. Exempelvis kan höjda ögonbryn eller en blick från intervjuaren
medföra att den intervjuade upplever detta som att han eller hon blir bedömd eller kritise-
rad. Detta kan, enligt Patel & Davidson, leda till att personen intar en försvarsposition
som i sin tur kan begränsa hur intervjun fortskrider. Även Svenning (2003) påpekar att
intervjuaren genom sin närvaro kan påverka svaren och detta benämner han ”intervjuaref-
fekt”.

Våra intervjuer genomförde vi på förskollärarnas respektive arbetsplats och detta gjorde
vi för att de intervjuade förskollärarna skulle känna sig trygga under intervjun. Trost
(2005) menar att det är viktigt att intervjuerna genomförs i en miljö som för den intervju-
ade är trygg eftersom resultatet annars kan påverkas. Vid genomförandet av våra inter-
vjuer medverkade vi båda två. En av oss hade som uppgift att aktivt intervjua och den
andra fungerade som sekreterare. Att vi valde att arbeta på detta sätt berodde på att vi inte
hade någon större erfarenhet av att intervjua och precis som Trost (2005) skriver tror vi
att det är bra att vi var två vid intervjutillfällena för att vi skulle kunna vara ett komple-
ment till varandra. Våra intervjuer spelades även in på band. Johansson & Svedner (1998)
lyfter att det är viktigt att den som ska utföra intervjun frågar om personen är beredd på
att bli inspelad och att intervjuaren även är tydlig med att den intervjuades identitet inte
kommer att avslöjas samt att ingen annan kommer att få tillgång till inspelningen. Kvale
(1997) menar att intervjuer kan registreras på olika sätt och att det vanligaste är genom en
vanlig bandspelare. Genom att forskaren tar bandspelaren till hjälp kan fokus då läggas
på sådant som också är av vikt för den tolkning som forskaren gör. Det kan vara orden,
tonfallet, pauser, ansikts- och kroppsuttryck och liknande. Författaren lyfter också att det
förekommer missöden gällande inspelningar av intervjuer där intervjun av olika anled-
ningar inte hamnar på bandet. Vi valde därför, som vi tidigare har nämnt, att som kom-
plement till bandinspelningen, föra anteckningar över intervjuerna för att på så sätt säker-
ställa att våra intervjuer inte gick förlorade. Vi var noggranna med att belysa vikten av
inspelningen för intervjupersonerna och tydliggjorde att syftet med inspelningen var att vi
skulle kunna gå tillbaka och lyssna igenom intervjuerna i efterhand för att missförstånd
skulle kunna förebyggas samt att resultatet skulle bli så tillförlitligt som möjligt genom
att synliggöra deras egna upplevelser.

Vi valde att formulera en intervjuguide innehållande olika frågeteman med förslag på frå-
gor som kunde vara relevanta för intervjuns syfte. Kvale (1997) menar att detta kan vara
ett praktiskt sätt att arbeta på. Vi valde även att formulera förslag på följdfrågor. Detta
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gjorde vi för att vi inte hade någon större erfarenhet av att intervjua och precis som Kvale
säger måste intervjuaren hela tiden fatta snabba beslut om vad som ska frågas efter och
därför ansåg vi att det kunde vara en hjälp för oss under intervjuerna. Vi vill dock påpeka
att inga av våra frågor eller eventuella följdfrågor var fastslagna, inte heller ordningen på
frågorna. Innan vi genomförde våra intervjuer gjorde vi en pilotintervju för att dels få en
uppfattning av hur frågorna uppfattades men även för att få respons på hela intervjusitua-
tionen med frågor och upplägg för att därefter kunna göra vissa justeringar och ta lärdom
av det tillfället inför de kommande intervjuerna.

Svenning (2003) menar att det är viktigt att forskaren intervjuar alla informanter på sam-
ma arbetsplats direkt efter varandra för att undvika att informanterna diskuterar kring in-
tervjuerna och i och med detta påverkar varandra och därmed resultatet. Detta är något
som vi har tagit till oss och vi har därför varit noga med att intervjua förskollärare på
samma arbetsplats direkt efter varandra, utan avbrott.

4.2.4 Bortfall
Eftersom vi kunde genomföra alla våra intervjuer som planerat fick vi inget bortfall.

4.2.5 Etiska ställningstaganden
Kvale (1997) påpekar att de etiska ställningstagandena måste göras genom hela forsk-
ningsprocessen, från syftes formulering till slutlig rapport, och är inte bara något som
gäller för en viss del av arbetet. Vidare lyfter författaren att det är viktigt att forskaren har
deltagarnas samtycke till att bli intervjuade vilket kan ske antingen skriftligt eller munt-
ligt. Kvale menar även att det är viktigt att den enskilda individen får behålla sin anony-
mitet genom hela arbetet och att informanterna informeras om detta. Något som också är
viktigt att klargöra är, enligt Patel & Davidson (2003), ifall personens deltagande kom-
mer att användas konfidentiellt eller inte. Kvale (1997) menar att det är upp till forskaren
att avgöra hur mycket information som ska lämnas ut kring studien innan intervjuerna
genomförs. Samtidigt lyfter författaren att forskaren bör lämna ut viss information om
studien till undersökningspersonen innan intervjun för att undvika att informanterna ska
känna sig vilseledda. Ger forskaren för detaljerad information riskerar denne, enligt Kva-
le att i stället styra informanterna under intervjun.

Ovanstående påpekas även av Vetenskapsrådet (2001) som beskriver de forskningsetiska
principer som forskare ska ta hänsyn till vid planering och genomförande av studier. Ve-
tenskapsrådet talar om individskyddskravet som tydliggörs i fyra allmänna huvudkrav för
forskning. Dessa krav är Informationskravet, Samtyckeskravet, konfidentialitetskravet
och Nyttjandekravet. Med informationskravet menas att forskaren ska informera under-
sökningsdeltagarna om sådant som kan tänkas påverka deras villighet att delta i under-
sökningen, såsom studiens syfte, undersökningsdeltagarnas uppgift i undersökningen,
vilka villkor som gäller för deras deltagande och att deras deltagande är frivilligt och att
de när helst de önskar har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen kan ges antingen
skriftligt eller muntligt. Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagarna har rätt att
själva bestämma över sin medverkan. Forskaren måste därför inhämta undersökningsdel-
tagarnas samtycke. Vidare innebär denna regel att de som medverkar i undersökningen
har rätt att själva bestämma hur länge och på vilka villkor de ska delta. Det innebär i sin
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tur att undersökningsdeltagarna ska kunna avbryta sin medverkan när helst de vill utan att
detta ska få negativa påföljder för dem. Med konfidentialitetskravet menas att undersök-
ningens alla deltagare ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska
därför behandlas så att inga obehöriga kan få tillgång till dessa. För forskaren är det också
viktigt att tänka på att även om personuppgifter publiceras utan att personernas namn
nämns kan det i detaljerade fall vara möjligt för vissa läsare att identifiera enskilda indi-
vider. I de fallen måste forskaren försvåra för läsare att kunna identifiera enskilda under-
sökningsdeltagare. Det sista kravet som Vetenskapsrådet beskriver är nyttjandekravet.
Detta innebär att insamlade uppgifter om enskilda undersökningsdeltagare endast får an-
vändas för forskningsändamål.

Ovanstående etiska principer har vi valt att utgå ifrån i vår studie. Inför våra intervjuer
har vi fått samtycke muntligt och har även gett nödvändig information muntligt. Vidare
har vi har varit tydliga med att påpeka för informanterna att deras identitet kommer att
bevaras och vi har därför valt att inte skriva intervjupersonernas namn eller arbetsplats.
De enskilda nedskrivna intervjuerna redovisas inte i sin helhet men utplockade citat ur
intervjuerna redovisas i resultat delen. Viktigt är dock att påpeka att informanternas ano-
nymitet, som vi tidigare nämnt, bevaras.

4.2.6 Bearbetning analys och tolkning
Patel & Davidson (2003) beskriver den kvalitativa studiens bearbetning och de menar att
varje enskild kvalitativ studie kräver sin egen typ av bearbetning men författarna påpekar
samtidigt att det finns vissa inslag som generellt sett kan vara användbara vid bearbet-
ningen. Backman (2008) skriver att i en kvalitativ studie görs löpande analyser under ar-
betets gång och Patel & Davidson (2003) menar att fördelarna med detta är att intervjun
och intervjutillfället finns färskt i minnet och därför kan analysen utföras på ett mer nyan-
serat sätt samt att brister i upplägget kan synliggöras, till exempel om de intervjuade inte
uppfattade frågorna på det sätt som intervjuaren tänkt sig. Därigenom kan intervjuaren få
en fingervisning om hur frågorna i stället kan formuleras eller på vilket annat sätt uppläg-
get kan göras annorlunda för att gå vidare.

Det material som vi har använt är våra genomförda intervjuer i form av anteckningar och
ljudinspelning. Dessa har vi gått tillbaka till när vi bearbetade, analyserade och tolkade
vårt material och vi valde då att lyssna och läsa igenom varje intervju och sedan skriva
ner hela intervjun med de sagda orden. Detta är något som Patel & Davidson (2003) me-
nar är vanligt förekommande vid bearbetning av kvalitativa studier. Kvale (1997) talar
om att forskaren kan använda sig av olika metoder vid intervjuanalyser och en av dessa
metoder är meningskoncentrering. Detta innebär att intervjusammanställningen kompri-
meras där det väsentliga i intervjupersonernas uttalanden omformuleras till en kortare
utsaga. Forskaren lyfter alltså fram kärnan i det som intervjupersonen berättat. Kvale på-
pekar att det ibland kan vara svårt att tolka den intervjuades uttalanden eftersom de ibland
kan vara mångtydiga och även motsägelsefulla. Han lyfter också att ett och samma ut-
tryck kan tolkas på olika sätt. Det blir intervjuarens uppgift att avgöra om eventuella mot-
sägelser beror på brister i kommunikationen under intervjutillfället eller om det är så att
de speglar egentliga motsägelser i det som den intervjuade berättat. Vidare menar Kvale
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att det är viktigt att synliggöra dessa eventuella motsägelser eftersom det kan förhålla sig
så att de faktiskt på ett riktigt sätt speglar den värld som den intervjuade lever i.

Som komplement till våra intervjuer valde vi dessutom att föra en typ av dagboksanteck-
ningar där vi eftersom dokumenterade de tankar och funderingar som dök upp under da-
tainsamlingens process. Dessa anteckningar har fungerat som ett stöd för vår slutliga ana-
lys. Detta är något som Svenning (2003) rekommenderar och författaren menar att dessa
anteckningar är viktiga för den slutliga analysen eftersom det är svårt att komma ihåg alla
idéer som uppstått under arbetets gång. Även Patel & Davidson (2003) lyfter vikten av
dagboksantecknandet under datainsamlingsprocessen men även under de inledande ana-
lyserna eftersom forskaren då kan gå tillbaka till dessa anteckningar och på så sätt få en
överblick över hur kunskapen om det studerade området har utvecklats.

Något som Backman (2008) lyfter är att analysarbetet kan underlättas genom att forska-
ren skapar kategorier för att få en viss struktur över analysen och detta är ett arbetssätt
som vi har anammat då vi har kunnat se några utmärkande teman vid analysen som då
fått utgöra dessa kategorier.

5. Resultat

Syftet är att beskriva och förstå hur förskollärare upplever att de i bildskapande aktivite-
ter möjliggör för barnen att vara kompetenta. Nedan presenterar vi det resultat som de
genomförda intervjuerna har gett och som svarar mot syftet. Vi väljer att presentera resul-
tatet under två huvudrubriker. Det är dels förskollärarnas förhållningssätt och dels till-
gänglighet i miljön. Dessa rubriker bygger på våra forskningsfrågor. I vår analys kunde vi
se några utmärkande teman som vi har valt att använda som underrubriker i vår resultat-
sammanställning. Vi vill tydliggöra att samma förskollärare kan förekomma under flera
olika rubriker. Förskollärarna har fått fiktiva namn och förskollärare 1 är alltid samma
person osv. Viktigt att påpeka är även att de fiktiva namnen inte har något att göra med
hur länge de intervjuade har arbetat som förskollärare.

5.1 Förskollärarnas förhållningssätt
Här redovisas förskollärarnas upplevelser av hur de möjliggör för barnen att vara kompe-
tenta i bildskapande aktiviteter utifrån deras förhållningssätt och den syn på barn som var
och en har. Resultatet från våra genomförda intervjuer visar att det finns en variation av
arbetssätt men samtidigt många likheter och nedan redovisas resultatet utifrån vår analys.

5.1.1 Stimulera eller dominera
Resultatet visar att några av förskollärarna anser att deras roll och delaktighet i barnens
bildskapande aktiviteter är att främst fungera som en inspiratör för barnen och uppmuntra
och utmana barnen i deras bildskapande.

Att jag uppmuntrar dem men inte säger hur de ska lösa… hur de ska göra. Uppmunt-
ra till skapande. (Förskollärare 1)
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Inspiratör kanske. Det är ju att väcka lust […] (Förskollärare 4)

Så att jag tror ändå med små barn att man kan utmana dem lite för att utveckla men
sen måste det vara en kombination. Kanske det här då man utmanar och tittar plus att
man bara får alltså som fritt, som man vill, utforska materialet och prova hur det fun-
kar och ja men måla. Men jag tror ändå inte att man ska vara rädd att utmana små
barn. (Förskollärare 5)

Ett annat sätt att se på den egna rollen och pedagogens delaktighet i barnens bildskapande har
genom vår analys blivit synlig för oss. Förskollärare 3 beskriver hur denne själv måste avgöra vad
barn behöver och klarar av och utifrån detta skapa lämpliga skapandesituationer.

Eftersom det är så här små barn så måste ju jag se vad barnen behöver och vad de
klarar av och har behov av. Så man får ju erbjuda dem det man tycker är lämpligt.
(Förskollärare 3)

5.1.2 Erbjuda eller styra
Resultatet visar att några av förskollärarna lyfter vikten av att erbjuda barnen material
och möjlighet till skapande aktiviteter men även att låta barnens nyfikenhet och intressen
få vara en del i skapandet. Samtidigt påpekar några att bristen på tid gör att de inte upple-
ver att de kan arbeta på det sätt som de önskar.

Att jag tillhandahåller material så att de kan skapa själva. […] Att man visar grejer
och tar fram grejer men inte visar en färdig mall att så här ska det se ut utan att man
uppmuntrar eget, barnens egen skaparglädje. Jag menar att de inte frågar mig om det
är färdigt.  Och att jag inte går och säger måla lite till där. Lite vitt där. Du kan färg-
lägga lite. […] Jag kan ju inte avgöra om barnet är klar eller inte det måste de avgöra
själva. (Förskollärare 1)

Med så här små barn tycker jag att man ska vara erbjudande hellre än att styra. Efter-
som att de är så små tycker jag att det räcker att det finns material och möjlighet och
utrymme för de som vill. […] Det är stor skillnad att vara på småbarns eftersom det
är så rutinstyrt att det inte finns så mycket utrymme som man kanske önskat. (För-
skollärare 2)

I och med att vi jobbar ju mycket med olika uttrycksformer som olika språk får de
lite grann bekanta sig med olika material. Som hur funkar det när man målar? Lite att
bara utforska och prova hur det är att måla med penslar och man kan prova på olika
sätt att måla som stora papper och små och fingerfärg. Eller att man kan måla med
hela kroppen. Ett utforskande helt enkelt. (Förskollärare 5)

Förskollärare 4 pratar om att rutiner på förskolan ofta begränsar möjligheten att arbeta
utifrån ett erbjudande förhållningssätt och förskolläraren beskriver problematiken med
följande citat:

Också skyller man alltid på tiden men det är ibland det att man ska hinna det och det
och det och man ska gå på den rasten och snart kommer den och sen ska den iväg på
möte. Så det är ju en tidsram hela tiden som jag tycker. Men det går ju att göra det
bättre helt klart. Det handlar bara om att förbereda och prioritera. (Förskollärare 4)
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Resultatet visar även att det förekommer arbetssätt där det fortfarande är viktigt att erbju-
da samtidigt som det skulle kunna beskrivas som något styrande.

Så man får ju erbjuda dem det man tycker är lämpligt. Det blir ju kanske mest måla
och klistra lite grann. En del kan ju kanske klippa och man kan jobba med lera och
fingerfärg och sånt beroende på ålder. (Förskollärare 3)

5.1.3 Skapa mening eller se resultat
Resultatet visar att det finns en utbredd uppfattning hos förskollärarna att den process
som ligger bakom barnens alster är det som har någon mening och inte det slutliga resul-
tatet.

Det är ju inte resultatet att alla ska ha likadana målningar eller göra likadana alster.
Det är ju inte själva resultatet som är det viktiga utan processen. Att de får vara med.
Deras skaparglädje som ska fram. Och vad de tycker. De ska inte behöva vara osäkra,
att stärka deras självförtroende. Man får in så mycket i det. (Förskollärare 1)

[…]återigen för mig är det viktiga att det sker på barnens villkor, barnen själv som
har valt. Att inte ”Nu ska vi pyssla” varesig man vill eller inte. (Förskollärare 2)

Det är ju att väcka lust och få dem att bli medvetna om vad det är vi håller på med.
För ibland tycker jag det är svårt. […] Vad är det vi håller på med. Ett sammanhang,
inte bara ett papper och en bomullstuss också ska du sätta fast bomullstussen så det
blir skägg på tomten. Vad är det för lärande? […] Man är ju väldigt lyhörd speciellt
med små barn för att se vad det är de vill. Annars är det lätt att man bara sätter saker i
deras händer. (Förskollärare 4)

Jag tänker… det har ju lite grann med att tro på att barn kan också. Alltså även fast de
är små så kan dem. Alltså det är ju lite det här med det kompetenta barnet. Man kan
ju inte tänka att ja men de är ju ingen ide, de kan ju bara måla, de gör ju bara streck,
det är ju bara kladd. Att så tänker ju inte vi. (Förskollärare 5)

Resultatet visar att en av de intervjuade förskollärarna motsäger detta eftersom resultatet
visar att förskolläraren fokuserar mer på resultatet än på själva processen i barnens bild-
skapande.

Ja man sitter ju med barnen och för en dialog med dem under tiden de jobbar med det
dem gör. Man får som försöka låta dem tänka själv och visa och inte göra det åt dem.
Utan försöka få dem att göra det själv men ändå få en tankeverksamhet kanske att
vart ska man rita ögon och sånt. […] nu när vi gjorde snögubbar. Vi klippte ut på ett
vitt papper snögubbar och då satt jag med två pojkar också sa jag åt dem att de skulle
först få rita ögon och mun också fick de en penna först att rita ögon med. Jag visade
på den övre, högst upp vart ögonen ska vara så fick de själv rita dit det också fick de
rita en mun också sa jag. Och det fick dom göra där de tyckte att den skulle vara. Och
sen så klistrade vi bomull på. Då satte jag klistret först också gav jag dem sån där
bomull så fick de sätta fast det själv. Också fick de välja färg på en hatt som vi klistra
fast. (Förskollärare 3)
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5.1.4 Barn- eller pedagogstyrt
Resultatet visar att förskollärarnas upplevelser om huruvida de bildskapande aktiviteterna
i barngruppen är barn- eller pedagogstyrda varierar. Från att vara mestadels barnstyrt till
både barn- och pedagogstyrt till helt och hållet styrt av pedagoger. Om detta upplevs som
positivt eller negativt varierar också. Likaså anledningen till att var och en väljer att arbe-
ta på det sätt som personen gör.

Det är ju både och. De skapar ju massor själv. De tar ju papper och pennor och ritar å
så där. Så det är både och. […] Men ska man göra speciella grejer som till exempel
kulmålningar. De vet ju inte att det finns. […] Vi tycker att det ska vara så. Det är ju
barnen som ska... Inte färdiga mallar. Det ska vara lustfyllt, det är ju det som är gre-
jen. (Förskollärare 1)

Det beror på vilken tid, återigen kommer man vid jul så nej, då sker det på pedago-
gernas. Då är det jul och då måste vi julpyssla [uttryckt med ironi] men resten av året
är det ju barnen själva. […] Jag tycker det är jättebra för jag tycker det ska vara ut-
ifrån barnens önskningar ändå. Det är ju det som ska styra så långt det bara går.
(Förskollärare 2)

Ja med så här små barn är det nog mest från pedagogerna. […] Ja nog tror jag det är
positivt. En pedagog måste ju se och erbjuda små barn olika alternativ. Annars kan de
ju inte få göra nånting. […] Ja det kanske är svårt för små barn att uttrycka och veta
på vilket sätt de ska använda bild och form. (Förskollärare 3)

Utifrån pedagogens. Tyvärr. Man skulle ju önska att det var mer från barnen. Man
försöker ju liksom att det ska utgå från barnen men jag är själv inte där än. Att jag
tycker att jag jobbar så bra på det viset. Jag skulle vilja utveckla det. Det är mer att
jag har tänkt nånting. (Förskollärare 4)

Det är ju både och skulle jag vilja säga. […] Visst material finns ju alltid tillgängligt
om jag säger som hos oss. […] Men allt material är ju inte möjligt kanske att använda
sig av hela tiden och då blir det ju mer på mitt initiativ. […] Men sen är det också just
det här som jag har pratat om att man kan utmana dem på olika sätt och då blir det ju
mer på mitt initiativ. Men så ska ju lusten finnas hos barnet också. Om det vill måla.
(Förskollärare 5)

5.2 Tillgänglighet i miljön
Här redovisas förskollärarnas upplevelser av det bildskapande materialets tillgänglighet
för barnen och varför de väljer att utforma miljön på det sätt som förskollärarna enligt sig
själva gör.

5.2.1 Möjliggör miljön det kompetenta barnet?
I vår analys av det insamlade materialet kunde vi se att materialens tillgänglighet variera-
de, enligt förskollärarnas utsagor. Anledningarna till miljöns utformning varierar från ut-
rymmesbaserade skäl till barnens ålder och eventuella risker i materialets tillgänglighet
men också tillit till att barnen är kompetenta nog att hantera materialet på egen hand.
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Eftersom vi har en ganska liten avdelning så…Vi har inget eget målarrum till exem-
pel så vi kan inte ha allt framme så dära. När det gäller tusch, kritor och papper, det
har dom ju tillgång till och de tar ofta fram och lägger sig på golvet och ritar. Sen har
vi målarrum gemensamt med andra avdelningen så vi hämtar ju material där. (För-
skollärare 1)

Vi har mycket material däremot står det ju inte i så låg höjd som man kanske skulle
ha haft med lite äldre barn. Det står ju så att de inte når det på gott och ont. Det är
inte bara fördelar med det, men samtidigt finns de ju de här som sätter allt i mun och
halsen så att nog är det bra att de inte når det. (Förskollärare 2)

[…] man får ju erbjuda dem det man tycker är lämpligt. […] Ja det är ju upp till oss
att se till så det finns material. Vi beställer ju själva material så vi har utifrån barn-
gruppens ålder. Sånt som passar till små barn. (Förskollärare 3)

Det är ju också en prioritering av oss. Vad vi väljer att ställa in och köpa hem. Nog
finns det ju. Det är ju bara fantasin egentligen. (Förskollärare 4)

Det är ju tillgängligt för barnen så att dem också ska bli lockade att vilja måla och
sånt och använda sig av det och det är ju det som är tanken. Att det ska vara tillgäng-
ligt för dem. Allting finns ju framme så att de ser det och kan ta det också. […] Nu
tycker jag inte att det är en svårighet, men jag menar, finns det nåt så är det nog mer
hos pedagogen än hos barnet eller i miljön också.  Jag menar det kan ju vara en be-
gränsning om man inte har organiserat det så att det finns tillgängligt för barnet och
är möjligt för barnet att använda det. Det kan ju vara en begränsning. (Förskollärare
5)

6. Diskussion

Vi väljer att dela upp vår diskussion i några huvudrubriker och under dessa kommer vi att
behandla studiens tillförlitlighet och resultat, våra lärdomar och slutligen framtida forsk-
ning.

6.1 Metoddiskussion

6.1.1 Validitet och reliabilitet
Här nedan kommer vi att diskutera vår studies tillförlitlighet med hjälp av begreppen va-
liditet och reliabilitet.

Kvale (1997) talar om en undersöknings tillförlitlighet och beskriver detta med begrep-
pen validitet och reliabilitet. Validitet avser hur väl resultatet svarar mot syftet, dvs. hu-
ruvida undersökningen håller sig inom de ramar som syftet skapat och svarar på det som
frågas efter i syftet. Syftet är att beskriva och förstå hur förskollärare upplever att de i
bildskapande aktiviteter möjliggör för barnen att vara kompetenta. Vi anser att vi har
kunnat presentera detta i vårt resultat eftersom vi har kunnat beskriva de olika sätt för-
skollärarna arbetar på som gör att de antingen främjar eller begränsar det kompetenta
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barnet. Eftersom vi har kunnat beskriva detta anser vi att fem förskollärare var tillräckligt
för studien men vi tror ändå att några fler förskollärare hade kunnat tillföra studien en
mer nyanserad bild av det studerade området. Eftersom våra intervjuer innehöll aspekter
som inte var direkt relevanta för vårt syfte hade vi, genom att ställa mer för syftet rele-
vanta frågor, kunnat ge en tydligare bild av detta. Samtidigt tror vi att vår studie hade
kunnat spegla syftet på ett tydligare sätt om vi hade utfört fler pilotintervjuer. Detta efter-
som vi då hade kunnat få större möjligheter till att lära oss att se vilka ”trådar” som hade
varit givande att följa upp för att på så sätt få en djupare förståelse för förskollärarnas
upplevelser och därigenom kunnat spegla deras upplevelser på ett mer nyanserat sätt.
Kvale (1997) beskriver att reliabilitet däremot avser en undersöknings pålitlighet och att
detta innebär att resultatet, oavsett vem som genomför undersökningen, alltid ska bli det-
samma. Författaren lyfter också att forskarens möjlighet att fokusera på till exempel or-
den, tonfallet, pauser, ansikts- och kroppsuttryck och liknande har betydelse för den tolk-
ning som forskaren gör. Svenning (2003) menar att detta även kan påverka de svar som
den intervjuade ger. Utifrån detta blir vi medvetna om att vår närvaro har stor betydelse
för vårt resultat och vi menar att detta påverkar vår studies tillförlitlighet eftersom andra
forskare kanske inte skulle ha gjort de tolkningar vi har gjort samt eventuellt ha påverkat
de intervjuades svar på samma sätt som vi genom vår närvaro eventuellt har gjort. Vid
genomförandet av våra intervjuer har vi sett exempel på hur vårat fokus påverkat vår
tolkning, exempelvis när det gäller ironi i det som de intervjuade uttrycker. När vi har
intervjuat mer än en förskollärare på samma arbetsplats har vi genomfört intervjuerna di-
rekt efter varandra för att inte förskollärarna, genom att diskutera kring intervjuerna, skul-
le kunna påverka varandra och därmed resultatet. Detta är något som Svenning (2003)
menar är viktigt att tänka på och vi anser att detta har betydelse för vår studies reliabilitet.

6.2 Resultatdiskussion
Syftet är att beskriva och förstå hur förskollärare upplever att de i bildskapande aktivite-
ter möjliggör för barnen att vara kompetenta. Utifrån detta syfte kommer vi här att disku-
tera det resultat vi har fått i vår studie.

6.2.1 Förskollärarnas förhållningssätt
Utifrån vårt resultat kan vi se att de intervjuade förskollärarna beskriver olika sätt att ar-
beta på för att skapa möjligheter för barnen i deras bildskapande aktiviteter. Vi tolkar ut-
ifrån detta att förskollärarna arbetar utifrån olika sätt att se på barn vilket också resulterar
i att de förhåller sig på olika sätt till barnen, från att ha ett medforskande förhållningssätt
till att vara dominerande och styrande. Utifrån detta skapas eller begränsas barnens möj-
ligheter till att vara kompetenta. Dahlberg, Moss och Pence (2006) beskriver olika sätt att
se på barn och de menar att pedagogers syn på barn spelar en viktig roll för den verksam-
het de skapar och möjliggör för barnen i förskolan. Även Bendroth Karlsson (1996) me-
nar att den syn som pedagoger har på barnen och deras förmåga har stor betydelse för hur
pedagogerna möjliggör för barnen och författarens fokus ligger i de möjligheter barnen
ges i deras bildskapande aktiviteterna. Bendroth Karlsson beskriver tre olika sätt att se på
barn och vilka konsekvenser det får för de bildskapande aktiviteterna. Pedagogens roll
blir utifrån dessa tre synsätt att antingen vara helt styrande till att vara helt passiv och låta
barnen styra helt och hållet eller till att vara en medskapare med barnen i deras bildska-
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pande. Förskollärarna som vi har intervjuat uttrycker skilda uppfattningar om huruvida de
bildskapande aktiviteterna är barnstyrda eller pedagogstyrda där några upplever att det är
helt eller mestadels vuxenstyrt medan andra upplever att det sker både på barnens initia-
tiv och pedagogernas. Samtidigt önskar några att det skulle vara mer eller rentav helt
barnstyrt. Vi kan se en överensstämmelse med Bendroth Karlssons (1996) beskrivningar
av synen på barn och de konsekvenser detta får för praktiken. Kennedy (2002) menar att
barn behöver få uppleva en självständighet i skapandet men författaren ser även en risk i
att pedagoger tror att ett arbete som ska utgå från barnen innebär att låta barnen göra som
de själva vill genom att de vuxna inte ska ha någon inblandning alls. Författaren menar
att pedagogens uppgift är att lyssna på alla barn och se till att alla får möjlighet att ut-
veckla sina kompetenser. Resultatet visar att barnens möjligheter till detta varierar och att
det finns en spridning i vilken utsträckning de intervjuade förskollärarna möjliggör det
kompetenta barnet i verksamheten.

Vår studies resultat visar, som vi tidigare sagt, att det finns en spridning i förskollärarnas
förhållningssätt till barnen och deras bildskapande och detta vill vi försöka beskriva med
hjälp av en metafor. Vi målar en bild av en stig som förskollärarna vandrar efter på väg
mot en större medvetenhet om sin syn på barn och mot ett arbetssätt där förskollärarna
ser det kompetenta barnet. Vi tolkar att de intervjuade förskollärarna har kommit olika
långt längst denna stig, från att precis ha startat vandringen till att ha kommit en god bit
på vägen och till att ha funnit en djupare medvetenhet om barn som kompetenta och där
förhållningssättet och det pedagogiska arbetet hela tiden är i en föränderlig process. Med
detta menar vi att stigen är oändlig och det lärande som sker längs med stigen. Utifrån de
intervjuade förskollärarnas beskrivningar av deras upplevelser blir det tydligt att några av
de intervjuade förskollärarna uttrycker att de tycker att arbetet ska utgå från barnens in-
tresse men samtidigt arbetar de inte på ett sådant sätt. Lpfö98 skriver att ”Verksamheten
skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kun-
skaper.” (Lpfö98 2006, s. 6). Utifrån detta ställer vi oss därför frågan om de är medvetna
om sin syn på barn och det samband som finns mellan den och deras förhållningssätt till
barnen och hur de möjliggör för barnen att vara kompetenta. Åberg & Lenz Taguchi
(2005) menar att pedagoger ofta är helt omedvetna om att de organiserar det pedagogiska
arbetet utifrån sina föreställningar om vad ett barn är och ska vara och vi tror att detta kan
vara en bakomliggande faktor till förskollärarnas olika sätt att möjliggöra det kompetenta
barnet i barnens bildskapande aktiviteter. Vi hoppas att vår diskussion kring detta kan
vara till nytta för de intervjuade förskollärarna, andra verksamma pedagoger samt blivan-
de förskollärare i deras yrkesroll så att samtliga reflekterar över hur var och ens förhåll-
ningssätt påverkar barnens möjligheter i förskolans verksamhet. Lpfö98 skriver att ”Bar-
nen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kom-
petens och utveckla nya kunskaper och insikter.” (Lpfö98 2006, s. 6). Detta är en del i
alla förskollärares uppdrag och för att kunna möjliggöra detta tror vi att det är viktigt att
alla som är verksamma inom förskoleverksamheten reflekterar över det samband som
finns mellan synen på barnet, förhållningssättet och hur detta påverkar barnets möjlighe-
ter att vara kompetent.



28

6.2.2 Den fysiska miljöns utformning
Utifrån vårt resultat kan vi se att de intervjuade förskollärarna beskriver olika organisa-
tioner av miljön gällande materialens tillgänglighet. Det skiljer sig från att barnen har allt
material tillgängligt hela tiden till att barnen inte har tillgång till något material alls på
egen hand.

Nordin-Hultman (2005) menar att miljön har en mycket stor betydelse för vuxnas sätt att
förstå barnen och hon menar att ett och samma barn kan, enligt vuxnas tolkning, visa sig
uppmärksamt och i en givande och lärorik relation till den pedagogiska situationen det
befinner sig i samtidigt som barnet i en annan situation kan upplevas som ofokuserat och
rentav inkompetent. Resultatet visar att de intervjuade förskollärarna arbetar utifrån olika
sätt att se på barn och därmed organiserar miljön på olika sätt där förskollärarna antingen
främjar det kompetenta barnet eller begränsar det.

I sin undersökning har Nordin-Hultman (2005) gjort en jämförelse mellan svenska och
engelska förskolor och författaren fick syn på att barnen i de engelska förskolorna har
tillgång till en mängd olika material medan barnen i de svenska förskolorna har ganska
begränsad tillgång till material. Vi kan se att resultatet från vår studie stämmer väl över-
ens med Nordin-Hultmans undersökning. Några av de intervjuade förskollärarna uttryck-
er att barnen har en viss tillgång till material medan andra inte har något material till-
gängligt för barnen. Endast en av förskollärarna uttrycker att barnen har fri tillgång till
allt material under hela dagen.  Vi ställer oss frågan vad denna spridning beror på? Vi kan
se fem tänkbara orsaker till detta. Den första är det faktum att Skolverket (2006) skriver
att förskolans verksamhet ska utformas efter barnens ålder. Vi tror att detta kan vara en
orsak till att förskollärare väljer att inte ha en stor del av det skapande materialet tillgäng-
ligt för barnen eftersom det tycks finnas en rädsla för att detta ska vara farligt för barnen.
Den andra orsaken ligger väldigt nära den första och är att några av förskollärarna inte,
utifrån vår tolkning, ser det kompetenta barnet utan ser bara barnen som små. Kroksmark
(2003) menar att Piagets teori fortfarande har ett stort inflytande i de olika skolstadierna
och däribland också förskolan. Kroksmark menar att Piagets stadieteori om vad barn kan
klara av eller inte klarar i en viss ålder fortfarande är ganska styrande när det gäller inne-
håll i förskola och skola. Utifrån vår tolkning av vår studies resultat kan vi se en överens-
stämmelse med Kroksmarks (2003) påpekande. Lenz Taguchi (2003) menar att pedago-
gens förhållningssätt och syn på barn blir synligt i det sätt som pedagogen väljer att utfö-
ra sitt arbete på och även Åberg & Lenz Taguchi (2005) poängterar att allt arbete som
pedagoger utför tar sin utgångspunkt i det sätt pedagogerna tänker om barn, utveckling
och lärande. Den tredje tänkbara orsaken är att en av de intervjuade förskollärarna ut-
tryckte att dennes arbetsplats inte hade förutsättningarna för att på avdelningen ha allt
material tillgängligt för barnen. Vi ser en överensstämmelse med Björklid (2005) som
beskriver denna problematik med brist på utrymme och trånga lokaler till följd av den
förskolediskurs som var gällande när många av de svenska förskolorna byggdes. Samti-
digt visar Skolverkets (2008) rapport att ledningsansvariga inte uppfattar miljön som be-
tydelsefull för det pedagogiska arbetet, vilket är vår fjärde tänkbara orsak. Detta gör att vi
misstänker att det kan vara svårt för förskollärare och andra pedagoger att få stöd av de
ledningsansvariga för att kunna förändra miljön till fördel för barnen. Den femte och sista
tänkbara orsaken tolkar vi kan ha att göra med tid. Två av de intervjuade förskollärarna



29

uttryckte att de upplever att det kan vara svårt att ge det utrymme för barnen i bildska-
pandet som de hade önskat. Att det helt enkelt inte finns tid eftersom det, som förskollä-
rarna upplever det, är så rutinstyrt på avdelningen. Samtidigt menar en av de intervjuade
att tiden finns och att det handlar om att prioritera. Vi menar att det är av vikt för barnens
möjligheter att se över vilka möjlighet som finns för att verksamheten på bästa sätt ska
främja alla barns lärande.

6.2.3 Sammanfattande slutsats
Syftet var att beskriva och förstå hur förskollärare upplever att de i bildskapande aktivite-
ter möjliggör för barnen att vara kompetenta. Resultatet visar att några av de intervjuade
har en önskan om att i större utsträckning kunna möjliggöra för barnen att vara just kom-
petenta i deras bildskapande aktiviteter men av tidigare nämnda anledningar ser de inte
riktigt att de kan göra detta. Samtidigt kan vi se att en av de intervjuade förskollärarna
tydligt synliggör det kompetenta barnet som beskrivs i vår bakgrund genom sitt förhåll-
ningssätt till barnen och hur personen utifrån detta organiserar miljön för att möjliggöra
för barnen att vara kompetenta. Förskolläraren upplever att barnen ges stora möjligheter
till att vara kompetenta i sitt bildskapande. Det faktum att resultatet visar att inte alla för-
skollärarna möjliggör för barnen att vara kompetenta i de bildskapande aktiviteterna har
visat oss arbetssätt som i stället tycks begränsa barnens möjligheter till att visa sig kom-
petenta i just de bildskapande aktiviteterna. Vi ställer oss frågande till hur det kommer sig
att förskollärarnas syn på barn varierar i denna utsträckning när Lpfö98 (2006) beskriver
att arbetet i förskolan ska ta sin utgångspunkt i barnsynen det kompetenta barnet. Utifrån
detta kan vi vidare diskutera om huruvida förskollärarna har fått de förutsättningar som
krävs för att kunna förverkliga läroplanens intentioner.

6.4 Lärdomar för framtiden
Genom vår studie hoppades vi på att få en större medvetenhet om det samband som finns
mellan teori och praktik och vår förhoppning var att vi skulle kunna finna vägar för att
inte tappa bort vår syn på barn som kompetenta i verksamheten. Vi har genom vår studie
fått en djupare förståelse av att som förskollärare se till sig själv. Som förskollärare 5 ut-
tryckte det ligger nog eventuella svårigheter mer hos pedagogen än hos barnet och vi tror
att den insikten kommer att kunna hjälpa oss mycket i vår kommande yrkesroll. Vårt upp-
drag som förskollärare innebär att se barn som kompetenta individer och detta blir synligt
om vi ger dem möjlighet till det. Även det faktum att några av de intervjuade förskollä-
rarna, enligt resultatet, inte synliggör det kompetenta barnet har gett oss viktiga tankestäl-
lare inför det uppdrag som vi som förskollärare kommer att arbeta för.

Vi ser en fara i att som nyexaminerade förskollärare tappa bort oss själva i mötet med
andra sätt att se på barn. Genom vår studie har vi blivit säkrare på vår syn på barn som
kompetenta och vi har sett exempel på hur viktigt det är att låta barn vara kompetenta och
inte genom sitt förhållningssätt göra dem till bara små barn. Genom att se på barn som
bara små blir naturligtvis mycket material farligt fastän mycket av det inte behöver vara
det. Vi anser att kärnan i att möjliggöra för barnen att vara kompetenta ligger i att alltid se
till sig själv och hur man som pedagog utformar verksamheten, såväl i de bildskapande
aktiviteterna som i hela förskolans vardag.
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6.5 Framtida forskning
Vi tycker att det skulle vara intressant, att som framtida forskning, studera barn- och vux-
enstyrda bildskapande aktiviteter med fokus på om det är skillnad mellan i vilken ut-
sträckning barnen ges möjligheter till att vara kompetenta i de olika lärandesituationerna.
En annan intressant framtida forskning skulle vara att studera detta ämne i ett genusper-
spektiv. Påverkar och styr förskollärare barnen olika utifrån deras kön i de bildskapande
aktiviteterna? Vi tycker att det skulle vara intressant att studera hur förskollärarna möter
pojkar och flickor i de bildskapande aktiviteterna med fokus på dialogen mellan barn och
förskollärare.
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Bilaga. Intervjuguide

Beskrivande frågor
 Ungefär hur länge har du varit verksam som förskollärare?
 Har du i din utbildning läst något specifikt om barns bildskapande?

Om ja: berätta lite om detta.
 I vilken ålder är barnen på den avdelning du arbetar på?

Förhållningssätt
 Berätta, vilken roll upplever du att du som förskollärare har i barnens bild-

skapande?
 Berätta, på vilket sätt är du som förskollärare delaktig i barnens bildska-

pande?
Kan du beskriva en konkret situation?

 Berätta, hur använder du läroplanen som stöd för ditt förhållningssätt till
barnens bildskapande?

Miljö
 Upplever du att större delen av barnens bildskapande sker utifrån barnens

eget initiativ eller från pedagogernas?
Berätta varför ni väljer att arbeta på det sättet.
Upplever du att det är positivt eller negativt och varför?

 Är den fysiska miljön utformad så att material finns tillgängligt för barnen?
Om ja: Vilket material? Allt material?
Om nej: Varför inte?

Övergripande frågor
 Vilka eventuella svårigheter upplever du att man kan möta när man arbetar

på detta sätt med barnens bildskapande?

Avslutande frågor
 Har du något annat som du vill tillägga?




